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 Despacho (extracto) n.º 13807/2008
Por despacho de 05 de Maio de 2008, Maria Elisabete da Silva Pires 

Gonçalves Pereira, Toribia de Jesus Bridy da Cancela, Helena Maria da 
Silva Guerreiro, Lara Cristina Marques Ramusga e António Fernando de 
Castro Torres, técnicos superiores de 1.ª classe, de nomeação definitiva, 
do quadro de pessoal do ex -Instituto da Cooperação Portuguesa e Vera 
Alexandra Ferreira de Brito, técnica superior de 1.ª classe, do quadro 
de pessoal da Direcção -Geral de Registos e do Notariado, nomeados 
definitivamente, precedendo concurso, técnicos superiores principais, 
da carreira técnica superior, de dotação global, do quadro de pessoal 
do ex -Instituto da Cooperação Portuguesa, nos termos do disposto no 
n.º 1 do artigo 41.º, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, n.º 8 do 
artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, artigo 27.º do 
Decreto -Lei n.º 184/89 de 26 de Junho, conjugado com o artigo 117.º 
n.º 6 da Lai n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e alínea c) do artigo 114.º 
do Decreto -Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, ficando todos posicionados 
no escalão 1, índice 510, da respectiva categoria e carreira. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

5 de Maio de 2008. — O Vice -Presidente, Artur Lami. 

 Rectificação n.º 1102/2008
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República 

parte C, 2.ª série, n.º 66, de 03 de Abril de 2008, o despacho (extracto) 
n.º 9720/2008, rectifica -se: onde se lê “sendo ambas posicionadas no 
escalão 01, índice 222, da categoria de assistente administrativo prin-
cipal”, deve ler -se “sendo posicionadas respectivamente, no escalão 2, 
índice 233 e escalão 1, índice 222, da categoria de assistente adminis-
trativo principal”.

5 de Maio de 2008. — O Vice -Presidente, Artur Lami. 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho n.º 13808/2008
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 

de Outubro, e do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 381/97, de 30 
de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 22/98, de 12 
de Maio, e pelo Decreto -Lei n.º 162/2006, de 8 de Agosto, determina-
-se a criação do Consulado Honorário de Portugal em Port -au -Prince, 
dependente da Secção Consular da Embaixada de Portugal em Havana, 
com jurisdição sobre o território do Haiti.

23 de Abril de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios Es-
trangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro de Estado e das 
Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL

Despacho n.º 13809/2008
Considerando que Margarida Maria Almeida Pedroso Morais Costa, 

assessora principal do quadro da Direcção -Geral de Armamento e 
Equipamentos de Defesa (DGAED) do Ministério da Defesa Nacional, 
solicitou autorização, nos termos das alíneas e) do n.º 1 do artigo 73.º 
e b) do n.º 1 do artigo 89.º, ambos do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de 
Março, para a concessão de licença sem vencimento, pelo período de 
três anos, para o exercício de funções em organismo internacional, mais 
concretamente de Senior Officer for Defence Market, na Direcção de 
Indústria e Mercado da Agência Europeia de Defesa (EDA);

Considerando que não há inconveniente para o serviço, nem a DGAED 
é onerada com quaisquer despesas quanto à concessão deste tipo de 
licença;

Considerando que o exercício de funções, por um funcionário da 
DGAED, em organismo internacional é do interesse público e presti-
gia o Ministério da Defesa Nacional, sendo também uma valorização 
profissional para a funcionária em causa;

Considerando, por último, que, nos termos do n.º 1 do artigo 92.º 
do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, o despacho de concessão 
de licença sem vencimento para exercício de funções em organismo 
internacional é da competência conjunta dos Ministros de Estado e 
dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional:

É autorizada a concessão de licença sem vencimento para o exercício 
de funções em organismo internacional a Margarida Maria Almeida Pe-

droso Morais Costa, assessora principal do quadro da Direcção -Geral de 
Armamento e Equipamentos de Defesa (DGAED), com início em 1 de 
Maio de 2006 e com a duração de três anos, a qual poderá ser prorrogada 
pelo período máximo de dois anos.

8 de Abril de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Defesa Nacional, 
Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira. 

 Portaria n.º 514/2008
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos Negócios Es-

trangeiros e da Defesa Nacional, por proposta do general Chefe do 
Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 1.º, 
n.º 3, alínea a), 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto -Lei n.º 55/81, de 31 de 
Março, com a nova redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 232/2002, de 
2 de Novembro, nomear o capitão -tenente fuzileiro (22286) Rogério 
Paulo Figueira Martins de Brito para o cargo TB23 — Staff Officer 
Expeditionary OPS no Combined Joint Operations From the Sea Centre 
of Excellence (CJOS COE), em Norfolk, Estados Unidos da América, 
em substituição do capitão -tenente fuzileiro (20886) Mário Rui Gomes 
Tavares, que fica exonerado do cargo F -CJ -521 — Assistant Policy 
and Doctrine no Estado -Maior do Comando da Força de Intervenção 
do Atlântico (COMSTRIKFLANT), em Norfolk, Estados Unidos da 
América, pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado 
assuma funções.

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 55/81, de 31 de 
Março, a duração normal da missão de serviço correspondente ao exercí-
cio deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo 
pela ocorrência de facto superveniente que obste o decurso normal da 
mesma.

A presente portaria produz efeitos a partir de 4 de Abril de 2008. 
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

8 de Abril de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Defesa Nacional, 
Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção-Geral dos Impostos

Direcção de Serviços de Gestão dos Recursos Humanos

Aviso (extracto) n.º 15234/2008
Por despachos da Subdirectora -Geral, por delegação de competências 

do Director -Geral dos Impostos, e do Conselho de Administração do 
Hospital de S. João, E.P.E., de 2008.03.25 e 2008.04.17, respectivamente 
foi autorizada a prorrogação da requisição da assistente administrativa, 
Joana Filipa Pereira Pinto, do quadro de pessoal Hospital de S. João 
E.P.E., com efeitos a 01 de Maio de 2008, a fim de exercer funções nesta 
Direcção -Geral com afectação à Direcção de Finanças do Porto, nos 
termos do artigo 6.º da Lei n.º 53/2006, de 07 de Dezembro.

7 de Maio de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA AGRICULTURA,

DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Portaria n.º 515/2008

Desde 2003 que o ex -Instituto Nacional de Intervenção e Garantia 
Agrícola (INGA) recorria a entidades externas para a prestação de 
serviços de impressão, envelopagem e expedição de documentação 
personalizada, dada, sobretudo, a inexistência de equipamento adequado 
para o efeito naquele Instituto, face ao seu volume de expediente.

Verificando -se que o Instituto de Financiamento da Agricultura e 
das Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), sucessor do INGA, expede em média, 
anualmente, 1 200 000 ofícios, torna -se economicamente mais vantajosa 
a contratação de empresas especializadas para a realização do referido 
serviço, detentoras do equipamento adequado, designadamente pelo 
facto de a aquisição, por esse Instituto, do equipamento imprescindível 
se revelar uma opção mais onerosa.

Assim, torna -se necessário proceder à abertura de um concurso público 
para a aquisição daquela prestação de serviços.




