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 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E DA JUSTIÇA

Portaria n.º 50/2010
Nos termos do artigo 145.º do Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, de 9 de 

Novembro, os Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça podem 
nomear oficiais de ligação de entre pessoal de investigação criminal 
da Polícia Judiciária, para acreditação junto de países estrangeiros ou 
de organismos internacionais, em função de interesses nacionais e de 
compromissos assumidos no âmbito da cooperação.

A acção dos oficiais de ligação tem um papel de decisiva importância 
na luta contra o crime organizado de natureza transnacional, em espe-
cial em áreas como o combate ao tráfico de estupefacientes (e crimes 
relacionados) ou ao terrorismo.

Neste contexto, torna -se necessário decidir acerca da prorrogação da 
comissão de serviço do inspector José Coelho Duarte Alves, nomeado 
oficial de ligação para a EUROPOL através da portaria n.º 193/2007, 
de 22 de Janeiro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, 
de 7 de Fevereiro de 2007.

Decorre do disposto no n.º 2 do referido artigo 145.º do Decreto -Lei 
n.º 275 -A/2000 que é permitida a prorrogação da comissão de serviço 
do referido oficial de ligação, havendo para o efeito que considerar que 
o mesmo se adaptou perfeitamente às suas funções, demonstrou ser 
detentor de perfil adequado e revelou elevados níveis de desempenho.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 145.º do Decreto -Lei 
n.º 275 -A/2000, de 9 de Novembro, manda o Governo, pelos Ministros 
dos Negócios Estrangeiros e da Justiça o seguinte:

É prorrogada, a partir de 22 de Janeiro de 2010 e por um período de 
três anos, a comissão de serviço do inspector José Coelho Duarte Alves, 
nomeado oficial de ligação para a EUROPOL pela portaria n.º 193/2007, 
de 22 de Janeiro.

5 de Janeiro de 2010. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Justiça, Alberto 
de Sousa Martins.

202776198 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo

Despacho (extracto) n.º 1004/2010
Pelo despacho de 23/11/2009, do Subdirector-Geral das Alfândegas 

e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Licenciado José Manuel 
da Costa Martins, emitido no uso dos poderes que lhe estão delegados:

Em resultado concurso interno de acesso limitado, foram, por força do 
disposto no artigo 17.º, n.º 3 da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, ce-
lebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, na categoria de reverificador assessor principal da carreira técnica 
superior aduaneira, com os trabalhadores a seguir identificados: 

Nome Escalão Índice

Maria Amélia Filipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 890
Maria Laura Rodrigues Correia da Silva . . . . . 3 890

 (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11/01/2010 — O Director de Serviços de Gestão de Recursos Huma-

nos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA ECONOMIA, 

DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO
Despacho n.º 1005/2010

Pelo Decreto -Lei n.º 249/2009, de 23 de Setembro, criou -se, num 
contexto reformador, o Código Fiscal do Investimento, que visou, fun-
damentalmente, unificar o procedimento aplicável à contratualização 

dos benefícios constantes do artigo 41.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.

Uma das grandes novidades deste Código consistiu na criação de 
um organismo que passou a unificar e simplificar todo o procedimento 
associado à concessão, acompanhamento, renegociação e resolução dos 
contratos de benefícios fiscais ao investimento produtivo e de apoio à 
internacionalização. Esse organismo, previsto no artigo 5.º do Código 
Fiscal do Investimento, é o Conselho Interministerial de Coordenação 
dos Incentivos Fiscais ao Investimento a conceder até 2020.

O Conselho é presidido por um representante do Ministério das Fi-
nanças e integra um representante da Agência para o Investimento e o 
Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP), um representante do 
IAPMEI — Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento, um representante da Direcção -Geral dos Impostos (DGCI) 
e um representante da Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo (DGAIEC).

Os membros do Conselho referidos no número anterior são nomeados 
por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da economia, sendo que o exercício das funções 
pelos respectivos membros não confere aos nomeados quaisquer abonos 
ou remunerações.

Assim, são nomeados pelo período de dois anos a contar da publicação 
deste despacho e ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º do Código Fiscal do In-
vestimento, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 249/2009, de 23 de Setembro, 
os seguintes membros do Conselho Interministerial de Coordenação dos 
Incentivos Fiscais ao Investimento a conceder até 2020:

a) Mestre Guilherme Waldemar Goulão dos Reis de Oliveira Martins, 
na qualidade de representante do Ministério das Finanças e da Admi-
nistração Pública, que preside;

b) Licenciado Luís Florindo, na qualidade de representante da Agên-
cia para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal, E. P. E. 
(AICEP);

c) Prof. Doutor Miguel Jorge de Campos Cruz, na qualidade de re-
presentante do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento (IAPMEI);

d) Licenciada Helena Maria Ferreira Guerra, da Direcção de Serviços 
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, na qualidade 
de representante da Direcção -Geral dos Impostos (DGCI);

e) Licenciada Maria de Lurdes Mesquita Vieira, da Direcção de Servi-
ços dos Impostos sobre os Veículos Automóveis e o Valor Acrescentado, 
na qualidade de representante da Direcção -Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC).

6 de Janeiro de 2010. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Economia, da Inovação e 
do Desenvolvimento, José António Fonseca Vieira da Silva.
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 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro
Despacho n.º 1006/2010

Considerando o despacho do Ministro da Defesa Nacional (MDN), 
de 6 de Março de 2008, que determinou a abertura do concurso público 
para a aquisição de serviços de apoio externo para a manutenção ope-
racional do sistema integrado de gestão (SIG) no âmbito do Ministério 
da Defesa Nacional;

Considerando o teor do despacho do Ministro da Defesa Nacional 
n.º 226/MDN/2008, de 17 de Dezembro de 2008, nos termos do qual 
foi adjudicada a referida prestação de serviços à empresa NOVABASE 
Consulting, Consultoria, Desenvolvimento e Operações de Sistemas de 
Informação, S. A. (NOVABASE), autorizada a realização da despesa 
inerente a esta contratação, no valor de 1 312 500 €, a que acresceu a 
taxa de IVA no valor de 262 500 €, totalizando o valor global de 1 575 
000 €, aprovada a respectiva minuta do contrato e, ainda, delegada no 
secretário -geral do MDN a competência para a respectiva assinatura;

Considerando na sequência da referida adjudicação o contrato cele-
brado entre o Estado Português e a NOVABASE, em 16 de Janeiro de 
2009, pelo período de um ano, com início a 1 de Janeiro de 2009, reno-
vável, «se tal for acordado entre as partes com a antecedência mínima 
de um mês relativamente ao seu termo»;

Considerando o teor do despacho n.º 71/MDN/2009, de 8 de Maio, do 
Ministro da Defesa Nacional, emitido na sequência de uma decisão do 
Tribunal de Contas, plasmada no ofício n.º DECOP/UAT II/2336/09, de 
30 de Março de 2009, e, ainda, o teor da informação n.º 9325, de 20 de 
Abril, do então Departamento de Assuntos Jurídicos da Secretaria -Geral 
do MDN (DEJUR), nos termos do qual foi aprovado um aditamento ao 




