
19004  Diário da República, 2.ª série — N.º 141 — 24 de julho de 2014 

República, 2.ª série, de 30 de maio de 2013), nos tribunais tributários e 
ainda para acompanhamento desses processos, até trânsito em julgado, 
nas secções de contencioso tributário do Supremo Tribunal Administra-
tivo e dos Tribunais Centrais Administrativos, a licenciada em Direito, 
em funções na Direção de Serviços de Justiça Tributária (DSJT), com 
domicílio profissional na Rua de Santa Catarina, 1011, 6.º, salas 623 e 
626, 4049 -050 Porto:

Rita Jorge Trincão Silva Gonçalves Pereira.

4 — Este despacho não revoga os despachos n.os 9414/2012, de 3 de 
julho, e 6082/2014, de 3 de março, publicados, respetivamente, no Diário 
da República, 2.ª série, de 12 de julho de 2012, e no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 12 de maio de 2014, e os despachos n.os 6615/2013, 
de 10 de maio, e 6189/2014, de 3 de março, publicados, respetivamente, 
no Diário da República, 2.ª série, de 22 de maio de 2013, e no Diário 
da República, 2.ª série, de 13 de maio de 2014, e produz efeitos a partir 
da data da sua assinatura, ficando, por este meio ratificados todos os 
atos anteriormente praticados.

15 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, José António de Azevedo 
Pereira.

207969043 

 Louvor n.º 393/2014
Tendo cessado funções, por aposentação a seu pedido, é -me particu-

larmente grato prestar público louvor à Dra. Ana Maria Pestana de Deus 
Morais, subdiretora -geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), 
para a área dos Sistemas de Informação, pela sua elevada competência 
técnica e profissionalismo demonstrado, em particular no exercício de 
funções dirigentes da AT, tendo dado o seu melhor a esta instituição, 
que serviu com inexcedível lealdade, zelo e isenção, demonstrando uma 
invulgar capacidade de análise, espírito crítico e determinação, tendo o 
seu brilhante desempenho profissional em tão relevantes funções sido 
pautado sempre pela mais elevada competência, pelo rigor, responsa-
bilidade e exímia dedicação e disponibilidade, dando valioso exemplo 
de serviço público.

Por tudo isto e também pelas excelentes qualidades humanas que a 
caracterizam, é merecido à Dra. Ana Maria Pestana de Deus Morais, o 
meu reconhecimento e este público louvor.

15 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, José António de Azevedo 
Pereira.

207971092 

 Louvor n.º 394/2014
Tendo cessado funções, por aposentação a seu pedido, é  -me particu-

larmente grato prestar público louvor ao Dr. Mário Alberto Batista Alves 
Alexandre, diretor do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros (CEF), 
pela sua elevada competência técnica e profissionalismo demonstrado, 
em particular no exercício das suas funções dirigentes no mencionado 
cargo, ao qual sempre emprestou um elevado sentido de responsabili-
dade, de lealdade, de isenção e de espírito de serviço público. É, pois, 
pelas excecionais qualidades profissionais e humanas e denotado mérito, 
que me apraz prestar ao Dr. Mário Alberto Batista Alves Alexandre, 
este público louvor.

15 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, José António de Azevedo 
Pereira.

207971198 

 Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Despacho n.º 9580/2014
Por meu despacho de 03 de abril de 2014, nos termos do disposto na 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, e considerando 
o previsto no Decreto -Lei n.º 156/2012, de 18 de julho, e nos artigos 1.º 
e 8.º da Portaria n.º 229/2013, de 18 de julho, foi renovada, pelo período 
de 3 anos, com efeitos a 01 de julho 2014, a comissão de serviço da 
licenciada Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro, como 
diretora de serviços da Direção de Serviços Jurídicos e Coordenação, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau.

15 de julho de 2014. — A Diretora -Geral, Elsa Roncon Santos.
207972291 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE

Gabinetes do Ministro da Saúde e do Secretário 
de Estado da Administração Pública

Declaração de retificação n.º 756/2014
Pelo Despacho n.º 8350-A/2014, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 121, 2.º Suplemento, de 26 de junho, foi autorizado o de-
senvolvimento de um procedimento de recrutamento destinado ao preen-
chimento dos 14 postos de trabalho, para a área de Medicina Intensiva.

Considerando que aquele despacho omite três especialidades igual-
mente adequadas para o exercício de funções na área de medicina in-
tensiva, importa proceder à correspondente retificação, nos seguintes 
termos:

Onde se lê:
«1. Os procedimentos de recrutamento destinados ao preenchi-

mento dos 14 postos de trabalho para a área de Medicina Intensiva, 
a que podem vir a ser opositores médicos especialistas em Medicina 
Interna, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Pneumologia, Gastrentero-
logia, Neurologia ou Cardiologia, devem ser abertos e desenvolvidos 
a nível nacional.»

deve ler-se:
«1. Os procedimentos de recrutamento destinados ao preenchi-

mento dos 14 postos de trabalho para a área de Medicina Intensiva, 
a que podem vir a ser opositores médicos especialistas em Medicina 
Interna, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Pneumologia, Gastrentero-
logia, Neurologia, Nefrologia, Hematologia Clínica, Infecciologia ou 
Cardiologia, devem ser abertos e desenvolvidos a nível nacional.»
7 de julho de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 

Moita de Macedo. — O Secretário de Estado da Administração Pública, 
José Maria Teixeira Leite Martins.

207966508 

 Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto 
e do Orçamento e da Saúde

Portaria n.º 611/2014
A prossecução otimizada das missões e atribuições do INFAR-

MED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 
I. P., adiante designado por INFARMED, I. P., implica uma promoção 
efetiva das tecnologias de informação, na medida em que só estas per-
mitem uma mais eficiente gestão, constituindo ferramentas de trabalho 
indispensáveis para atingir os níveis de capacidade tecnológica inerentes 
às necessidades decorrentes dos processos de trabalho deste instituto.

Nesse sentido, o INFARMED, I. P., dispõe atualmente de um portfó-
lio aplicacional composto por múltiplas aplicações desenvolvidas em 
diferentes plataformas tecnológicas. Porém, os sistemas de informação 
do INFARMED, I. P. deverão assentar, sempre que possível, em «sof-
tware livre ou de código aberto», sendo expectável no breve prazo a 
reconversão de todas as plataformas tecnológicas.

Para o efeito, é necessário adquirir um novo serviço de manutenção 
aplicacional que permita o crescimento sustentado dos sistemas de in-
formação, que melhore a qualidade e tempo de resposta às necessidades 
de gestão do INFARMED, I. P. e que conduza à redução de custos em 
aquisição de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação.

Tal contrato de prestação de serviços de manutenção de aplicações 
informáticas dará origem a encargos orçamentais em mais de um ano 
económico, tornando-se assim necessário proceder à repartição pluria-
nual do encargo financeiro resultante da celebração do mesmo.

Assim:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado Adjunto e do Orça-

mento e da Saúde ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, o seguinte:

1. Fica o INFARMED, I. P., autorizado a proceder à repartição de 
encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de manutenção 
de aplicações informáticas até ao montante global de € 3.000.000,00, 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.

2. Os encargos orçamentais decorrentes do contrato acima referido 
são repartidos da seguinte forma

Ano de 2015 - € 1.500.000,00, ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor;
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Ano de 2016 - € 1.500.000,00, ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor

3. O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

4. Os encargos financeiros resultantes da execução do presente diploma 
serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento do INFARMED,I. P.

5. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua pu-
blicação.

14 de julho de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orça-
mento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.

207967626 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

Despacho n.º 9581/2014
Por despacho do Secretário -Geral do Ministério da Defesa Nacional 

de 16 -05 -2014, e de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 
do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que, na sequência de procedimento concursal comum para o preenchi-
mento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente 
Técnico, previstos no Mapa de Pessoal da Secretaria -Geral do Ministério 
da Defesa Nacional (SG/MDN), aberto pelo Aviso n.º 11664/2013, 
publicado no Diário da República n.º 180, 2.ª série de 18 de setembro, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Carmelita Maria Rodrigues Simões de Carvalho 
Mendão, posicionada entre a 1.ª e a 2.ª Posição Remuneratória e entre 
o Nível Remuneratório 5 e 7 e Marta Filipa Bernardes Romão, posicio-
nada na 2.ª Posição Remuneratória e o Nível Remuneratório 7, da tabela 
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 27 de 
fevereiro, com efeitos reportados a 1 de julho de 2014.

15 de julho de 2014. — A Diretora de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos, Ana Isabel Correia Lagartinho Fernandes.

207967204 

 Autoridade Marítima Nacional

Direção-Geral da Autoridade Marítima

Edital n.º 667/2014
Luciano Joaquim dos Santos Oliveira, Capitão -de -fragata e Capitão 

do Porto de Aveiro, no uso das competências que lhe são conferidas 
pela alínea g) do n.º 4 do Artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 44/2002, de 
2 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 235/2012, de 31 de outubro, 
conjugadas com o disposto na Regra 1 alínea b) do Regulamento In-
ternacional para Evitar Abalroamentos no Mar — 1972 (RIEAM -72), 
aprovado pelo Decreto n.º 55/78, de 27 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Aviso publicado no Diário da República 1.ª série 
n.º 258, de 9 de novembro de 1983, e pelos Decretos n.º 45/90, de 20 de 
outubro, n.º 56/91, de 21 de setembro, n.º 27/2005, de 28 de dezembro 
e n.º 1/2006, de 2 de janeiro, faz saber que:

1 — Para além do estabelecido nas normas específicas da Admi-
nistração do Porto de Aveiro, S. A. para a respetiva área de jurisdição 
portuária, a navegação e permanência de navios e embarcações no 
espaço de jurisdição da Capitania do Porto de Aveiro, bem como outras 
atividades, regem -se, sem prejuízo da legislação relevante aplicável, pelo 
conjunto de determinações, orientações e informações que constam do 
anexo ao presente Edital, e eventuais alterações consideradas oportunas 
promulgar, do qual são parte integrante.

2 — As infrações ao estabelecido no presente Edital, sem prejuízo das 
resultantes de danos e avarias associadas às plataformas cuja responsa-
bilidade possa caber a qualquer dos intervenientes, serão passíveis de 
punição de acordo com a lei penal vigente, ou tratando -se de matéria 
contraordenacional ser apreciadas de acordo com o disposto no Decreto-
-Lei n.º 45/2002, de 2 de março, alterado pelo Decretos -Lei n.º 180/2004, 
de 27 de julho, n.º 263/2009, de 28 de setembro e n.º 52/2012, de 7 de 
março, e demais legislação relacionada, tendo presente o regime geral 
das contraordenações, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 356/89 de 17 de ou-

tubro, pelo Decreto -Lei n.º 244/95, de 14 de setembro, que o republicou, 
e pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro.

3 — Este Edital entra em vigor a 3 de fevereiro de 2014, e revoga, 
na mesma data, o Edital n.º 1/2012, de 16 de maio, da Capitania do 
Porto de Aveiro.

3 de fevereiro de 2014. — O Capitão do Porto de Aveiro, Luciano 
Joaquim dos Santos Oliveira, capitão -de -fragata.

CAPÍTULO I

Disposições gerais
1 — Enquadramento e definições
a) O presente Edital compreende um conjunto de normas aplicáveis 

à navegação e permanência de navios e embarcações, bem como instru-
ções e condicionantes relativas a outras atividades de caráter ambiental, 
desportivo cultural, recreativo e científico, aplicadas a todo o espaço de 
jurisdição da Capitania do Porto de Aveiro, tal como definido no quadro 
n.º 1 anexo ao Decreto -Lei n.º 265/72, de 31 de julho (Regulamento 
Geral das Capitanias), entre, na costa, desde o Monte Negro, a sul da 
praia de Cortegaça até à margem sul da lagoa de Mira, e, nos portos, rios, 
rias e lagoas, toda a ria de Aveiro e o rio Vouga até à ponte do caminho-
-de -ferro, incluindo todas as águas interiores sujeitas à sua jurisdição, 
a faixa de terreno do domínio público marítimo, o mar territorial e, em 
conformidade com as disposições da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, a zona contígua, a 
zona económica exclusiva e a plataforma continental, sem prejuízo das 
competências específicas de outras entidades.

b) Este espaço de jurisdição, para além da extensa faixa litoral e da área 
portuária do Porto de Aveiro, apresenta um sistema lagunar complexo, 
constituído por uma rede principal de canais de maré permanentemente 
ligados e por uma zona terminal de espraiados, com canais estreitos e 
de baixa profundidade.

c) Para efeitos de aplicação da legislação em águas interiores não 
marítimas na ria de Aveiro e no porto de Aveiro, considera -se área 
de jurisdição da Capitania do Porto de Aveiro toda a ria de Aveiro e 
rio Vouga até à ponte do caminho -de -ferro até à linha definida pelo 
alinhamento de fecho entre os farolins do Molhe Norte e Molhe Sul da 
barra do porto de Aveiro.

d) Para efeitos de proteção ambiental no espaço de jurisdição da Capi-
tania do Porto de Aveiro aplicam -se as disposições constantes do Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Ovar à Marinha Grande, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 
28 de setembro, sem prejuízo da aplicação de outras disposições jurídicas 
em vigor sobre o assunto.

e) A ria de Aveiro e porto de Aveiro são considerados portos de abrigo 
para a navegação de recreio, de acordo com o estipulado o estipulado na 
alínea f) do Artigo 2.º do Regulamento da Náutica de Recreio, publicado 
em anexo ao Decreto -Lei n.º 124/2004, de 25 de maio.

f) Para a aplicação do previsto nos artigos 3.º a 8.º do Regulamento da 
Náutica de Recreio, publicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 124/2004, de 
25 de maio, relativamente à classificação e utilização das embarcações 
de recreio, as distâncias ao Porto de Aveiro são medidas a partir da linha 
definida pelo alinhamento de fecho entre os farolins do Molhe Norte e 
Molhe Sul da barra do porto de Aveiro.

g) Designa -se por “Área Portuária” todas as zonas portuárias, marí-
timas e terrestres da área de jurisdição da Administração do Porto de 
Aveiro, S. A. (APA, S. A.), cuja delimitação geográfica se encontra 
definida e representada na planta anexa ao Decreto -Lei n.º 40/2002, 
de 28 de fevereiro, que altera o Artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 339/98, 
de 3 de novembro.

h) Estas instruções não prejudicam a aplicação do Regulamento In-
ternacional para Evitar Abalroamentos no Mar — 1972 (RIEAM  -72), 
aprovado pelo Decreto n.º 55/78, de 27 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Aviso publicado no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 258, de 9 de novembro de 1983, e pelos Decretos n.º 45/90, de 20 de 
outubro, n.º 56/91, de 21 de setembo, n.º 27/2005, de 28 de dezembro 
e n.º 1/2006, de 2 de Janeiro, que se mantém em vigor no espaço de 
jurisdição marítima da Capitania do Porto de Aveiro, salvo indicação 
específica em contrário, chamando -se a especial atenção dos navegantes 
para Regra 2 — Responsabilidade, daquele Regulamento.

i) As designações “navio” e “embarcação” serão aplicadas indistinta-
mente nestas instruções, tendo ambas o significado de «todo o veículo 
aquático de qualquer natureza, incluindo os veículos sem imersão e 
os hidroaviões, utilizado ou suscetível de ser utilizado como meio de 
transporte sobre a água», conforme definição constante no RIEAM  -72, 
na sua Regra 3 — Definições gerais.

j) No porto de Aveiro são considerados navios com capacidade de mano-
bra reduzida, além dos designados na alínea g) da Regra 3 do RIEAM -72, 




