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 Polícia Judiciária

Unidade de Recursos Humanos e Relações Públicas

Despacho (extracto) n.º 9010/2010
Por despachos de 27.04.2010 e 07.05.2010, respectivamente do Mi-

nistro da Justiça e do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Cooperação:

Lic. José Eduardo da Silva Ferreira Leite, coordenador superior de 
investigação criminal de Escalão 6, do mapa de pessoal da Polícia 
Judiciária — concedida licença sem vencimento para exercício de fun-
ções em organismos internacionais, com efeitos a partir de 07 de Maio 
de 2010.

(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Aos 19 de Maio de 2010. — Pela Directora da Unidade, João Prata 

Augusto.
203285322 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO
E DO DESENVOLVIMENTO

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9011/2010
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio, em regime 
de comissão de serviço, para prestar assessoria ao meu gabinete, no âm-
bito da sua especialização, a licenciada Maria Inês Pereira Maurício.

2 — É atribuída à nomeada a remuneração mensal correspondente 
ao vencimento e despesas de representação de adjunto de gabinete, 
incluindo a percepção dos subsídios de férias e de Natal no valor da 
remuneração de base daquele cargo, acrescida do subsídio de refei-
ção, sendo estes valores actualizados em função do que, em matéria 
remuneratória, vier a ser fixado para o cargo de adjunto de gabinete de 
membro de governo.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de Maio de 
2010.

14 de Maio de 2010. — O Ministro da Economia, da Inovação e do 
Desenvolvimento, José António Fonseca Vieira da Silva.

203283176 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 10408/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho na carreira de técnico superior do mapa de 
pessoal da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º, do n.º 2 do 

artigo 6.º e da alínea b) dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, conjugados com a artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, torna -se público que por despacho do Inspector -Geral 
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, proferido ao abrigo 
de competência própria, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário da Repú-
blica, o presente procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior 
do mapa de pessoal desta Autoridade, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, em conformidade com o seguinte.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento no próprio organismo, presumindo -se a inexistência de reservas 
de recrutamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Cons-
tituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram 
ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos arts. 41.º e 
seguintes da referida Portaria.

3 — Legislação aplicável — o recrutamento rege -se pela Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, e pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

4 — Prazo de validade — O presente procedimento concursal é vá-
lido para a ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no prazo 
máximo de 18 meses contados da data de homologação da lista de 
ordenação final (reserva de recrutamento interna), nos termos dos n.os 1 
a 3 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1 lugar.
6 — Caracterização do posto de trabalho — exercício de funções 

com grau de complexidade 3 constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, sendo que o posto de trabalho a ocupar insere -se 
no domínio das competências cometidas ao Gabinete de Inspecção 
e Assuntos Internos. O lugar a ocupar caracteriza -se pelo exercício 
das funções inerentes a um serviço de inspecção e assuntos internos, 
designadamente, ao nível da elaboração de informações e pareceres no 
âmbito da promoção da avaliação do funcionamento dos serviços; do 
apoio diferenciado ao Inspector -Geral no âmbito disciplinar, ético e 
deontológico; da análise das denúncias e queixas sobre o funcionamento 
do Organismo em geral — Serviços e Trabalhadores; do cumprimento do 
Plano de Actividades, bem como o efectivo cumprimento das decisões 
e instruções internas dimanadas pela Direcção.

7 — Local de Trabalho — Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica/Serviços Centrais, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 
em Lisboa.

8 — Posicionamento remuneratório — nos termos do disposto no 
artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, o posicionamento do trabalhador a 
recrutar será o que resultar de negociação com a Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica, após o termo do procedimento concursal.

9 — Requisitos de admissão — ser detentor de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado ou encontrar -se em situação 
de mobilidade especial e possuir os requisitos enunciados no artigo 8.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.1 — Requisito específico: Licenciatura em Direito, Gestão ou Ad-
ministração Pública.

9.2 — Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habi-
litacional por formação adequada ou experiência profissional.

9.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se pretende com o presente procedimento concursal.

10 — Constituem requisitos preferenciais, os seguintes — Deter 
conhecimentos e experiência comprovada na execução das funções 
inerentes ao posto de trabalho para o qual é publicitado o presente pro-
cedimento concursal, com especial incidência no Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 9 de Setembro; no Sistema Integrado de Gestão e Ava-
liação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), e em ava-
liação dos serviços, com base no Sistema de Gestão da Qualidade — NP 
EN ISO 9001:2008.

11 — Apresentação da candidatura:
11.1 — Prazo — O prazo para a presentação da candidatura é de 

10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso 
no Diário da República.

11.2 — Formalização da candidatura — Nos termos do artigo 27.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a candidatura deve ser 
formalizada em suporte de papel mediante formulário próprio, aprovado 
pelo Despacho n.º 11.321/2009 e publicado no Diário da República de 
8 de Maio de 2009, disponível para download na página electrónica 
da ASAE (www.asae.pt), devendo constar, entre outras, as seguintes 
referências:

a) Identificação do procedimento concursal, indicando, igualmente, a 
carreira e categoria e o posto de trabalho a que se candidata;

b) Dados pessoais, com indicação do nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal, morada, endereço postal, 
número de telefone, telemóvel, e endereço electrónico, caso exista;

c) Nível habilitacional;
d) Experiência profissional e funções exercidas;
e) Identificação da relação jurídica de emprego público previamente 

estabelecida, bem como da carreira e categoria de que seja titular, da 
actividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes 
para apreciação do seu mérito ou por constituírem motivo de preferência 
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legal, os quais só poderão ser tidos em conta pelo júri se devidamente 
apresentados;

g) Situação perante os requisitos de admissão exigidos e previstos no 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;

h) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os factos 
constantes da candidatura;

i) Local, data e assinatura.

11.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorrecto dos 
elementos relevantes constantes do formulário de candidatura por parte 
do candidato determina a sua exclusão ao procedimento concursal.

11.4 — Os requerimentos de candidatura deverão ser entregues pes-
soalmente, após o seu correcto preenchimento, durante as horas normais 
de funcionamento da secção de Expediente da ASAE, sita na Av. Conde 
de Valbom, n.º 98, 1050 — 070 Lisboa, ou por carta registada com aviso 
de recepção para a mesma morada, endereçada à ASAE, Divisão de 
Recursos Humanos e Expediente, em envelope fechado com indicação 
exterior “procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho da carreira técnica superior — G.I.A.I.”, devendo a 
sua expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para entrega das 
candidaturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas.

11.5 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
electrónico.

11.6 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, de onde constem 
os seguintes elementos, os quais, no entanto, só poderão ser tidos em 
conta pelo júri se devidamente comprovados, mediante fotocópia legível: 
habilitações complementares (especializações, estágios, seminários, 
acções de formação, etc., com referência à sua duração em dias e ho-
ras) e experiência profissional. Estes elementos só serão considerados 
quando relacionados com o posto de trabalho caracterizado no ponto 6. 
deste Aviso;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e profis-
sionais;

c) Fotocópia legível de documento de identificação;
d) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, com data pos-

terior à do presente Aviso, emitida pelo órgão ou serviço de origem, da 
qual conste inequivocamente:

i) A identificação da carreira e da categoria de que o candidato é 
titular;

ii) A identificação da natureza da relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida e a respectiva antiguidade;

iii) A avaliação do desempenho, com referência aos valores quanti-
tativos e qualitativos, obtido nos últimos três anos, ou sendo o caso, a 
indicação dos motivos de não avaliação em 1 ou mais anos, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro;

e) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem na qual 
conste a caracterização das funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo 
trabalhador em SME, por último ocupou.

11.6.1 — O júri pode exigir aos candidatos que apresentem docu-
mentos comprovativos de factos por eles referidos no currículo que 
possam relevar para a apreciação do seu mérito e que se encontrem 
deficientemente comprovados.

11.6.2 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 — Métodos de selecção: Considerando que o Gabinete de Ins-

pecção e Assuntos Internos tem vindo a debater -se com grave carência 
de recursos humanos e no intuito de assegurar a prossecução das atri-
buições e competências que lhe estão cometidas e, afigurando -se como 
absolutamente necessário garantir a ocupação do posto de trabalho em 
questão, atendendo às crescentes solicitações que àquele Gabinete têm 
sido dirigidas, o presente procedimento reveste carácter urgente, pelo 
que, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, será adoptado como método de se-
lecção obrigatório o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, ou seja, a avaliação curricular, 
complementado por uma Entrevista Profissional de Selecção, como 
método de selecção facultativo.

12.1 — Avaliação Curricular: a avaliação curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as funções 
que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou actividade em causa, designadamente:

a) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 
descritas no ponto 6. do presente Aviso;

b) A formação profissional relacionada com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função;

c) A avaliação do desempenho, relativa ao último período (não supe-
rior a três anos) em que o candidato cumpriu ou executou actividades 
idênticas à do posto de trabalho a ocupar.

12.1.1 — Na avaliação curricular é adoptada a escala de valoração 
de 0 a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma ca-
rácter eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem 
valoração inferior a 9,5 valores.

13 — Método de selecção facultativo ou complementar: O método 
de selecção facultativo ou complementar a utilizar será a entrevista 
profissional de selecção.

13.1 — Entrevista profissional de selecção: Visa avaliar, de forma 
objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comporta-
mentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevis-
tador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal.

13.2 — A entrevista profissional de selecção, de carácter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será elabo-
rada uma ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada.

14 — Ponderação e sistema de valoração final dos métodos de se-
lecção — A classificação final dos métodos constituídos pela avaliação 
curricular e entrevista profissional de selecção será obtida numa escala 
de 0 a 20 valores, com expressão até às centésimas, e resulta da aplicação 
da seguinte fórmula:

CF = 0,70 AC + 0,30 EPS

sendo que:
CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Selecção

15 — Atento o carácter urgente do procedimento, e de acordo com 
o previsto no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os 
métodos de selecção serão utilizados de forma faseada.

a) Num primeiro momento aplicar -se -á à totalidade dos candidatos 
apenas o primeiro método obrigatório.

O método de selecção obrigatório é eliminatório de acordo com a 
ordem enunciada na lei.

b) Aplicação do método facultativo apenas aos primeiros 10 candidatos 
aprovados no método anterior a convocar por tranches sucessivas, por 
ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua 
situação jurídico -funcional, até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do método facultativo aos restantes candi-
datos, que não obstante terem obtido classificação não inferior a 9,5, 
se consideram excluídos quando os candidatos aprovados nos termos 
das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades que deram origem à 
publicitação do presente procedimento concursal.

16 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da ASAE e disponibilizada 
na sua página electrónica.

17 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização 
dos métodos de selecção, por notificação, nos termos previstos no ar-
tigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
citada Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local da realização 
dos métodos de selecção.

18 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do ar-
tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, notificados por 
uma das formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do mesmo 
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

19 — Os candidatos aprovados em cada método de selecção são 
convocados para a realização do método seguinte, por uma das formas 
indicadas no número anterior.

20 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos 
têm acesso às actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que o solicitem.

21 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento é efectuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 va-
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lores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de selecção.

22 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

23 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível 
e público da ASAE, e disponibilizada na sua página electrónica (www.
asae.pt)

24 — O recrutamento efectua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

25 — Composição do júri do procedimento — O júri do presente 
procedimento tem a seguinte composição:

Presidente — Lic. Filipa Maria Sampaio Melo de Vasconcelos, Ins-
pectora Principal.

1.º Vogal efectivo — Lic. Helena Alexandra dos Santos Pereira Bo-
telho, Inspectora Principal.

2.º Vogal efectivo — Lic. António Júlio Vitorino Nunes, Técnico 
Superior.

1.º Vogal suplente — Lic. Márcio Figueiredo de Almeida, Técnico 
Superior.

2.º Vogal suplente — Lic. Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa, Téc-
nico Superior.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efectivo.

26 — Em consonância com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente o Aviso será publicitado 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação no Diário da República, na página electrónica da 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (www.asae.pt), e em 
jornal de expansão nacional, por extracto, no prazo máximo de três dias 
úteis contado da data de publicação no Diário da República.

Lisboa, 06 de Maio de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.
203285355 

 Despacho n.º 9012/2010
Pelo Decreto -Lei n.º 274/2007, de 30 de Julho, foi aprovada a Lei 

Orgânica da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), 
tendo, neste diploma, sido definidas, a missão, atribuições e tipo de 
organização interna do organismo.

Este normativo legal, veio, determinar a atribuição de novas compe-
tências, mostrando -se necessário articular a estrutura flexível às recentes 
exigências legais.

Nesta conformidade foi publicado, em 23 de Setembro de 2008, o 
Despacho n.º 23912/2008, através do qual foram criadas as unidades 
flexíveis, correspondentes às indispensabilidades do momento para o 
funcionamento estruturado do organismo.

Mostrando -se, agora, necessário, assegurar a permanente adequação 
do serviço às necessidades de funcionamento e de optimização de recur-
sos tendo em conta uma criteriosa programação de resultados, procede-
-se, nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 8 do artigo 21.º 
da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e artigo 1.º da Portaria 824/2007, de 
31 de Julho, ao reajustamento da estrutura flexível da ASAE.

Com efeito, a deslocalização de serviços para diferente área geográfica 
e a introdução de novas competências em algumas unidades orgânicas 
torna imperiosa a presente alteração.

Por outro lado, o aumento do volume de trabalho administrativo, face à 
necessidade de dar cumprimento a novas exigências legais, dita a impres-
cindibilidade da criação de secções administrativas especializadas.

A presente reorganização, em cumprimento da Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de Dezembro, não envolve aumento da despesa pública.

Nestes termos:
1 — A Divisão de Avaliação e Comunicação de Riscos Alimentares, 

passa a designar -se Divisão de Apoio à Comunicação e Avaliação dos 
Riscos na Cadeia Alimentar, passando a deter as seguintes atribuições:

Assegurar o apoio logístico e administrativo a toda a actividade ine-
rente à prossecução das competências legalmente fixadas para a Direcção 
de Avaliação e Comunicação dos Riscos na Cadeia Alimentar (DACR), 
apoiando o respectivo Director Científico;

Proceder, quando determinado, à divulgação da actividade da ASAE 
no âmbito das competências da comunicação e da avaliação dos riscos;

Gerir os conteúdos no “site” da ASAE, bem como noutros suportes 
de comunicação, relacionados com a comunicação e a avaliação dos 
riscos;

Assegurar a representação nacional no Grupo “Comunicação” da 
EFSA;

Apoiar o funcionamento do conselho científico e das Comissões 
Técnicas Especializadas da ASAE.

2 — É criado, na dependência da Direcção de Serviços Técnicos, o 
Centro de Apoio Logístico e Administrativo, com funcionamento em 
Castelo Branco, com as seguintes atribuições:

Assegurar a gestão do armazém de material apreendido;
Acompanhar o registo de documentação, implementado pela DID, 

relacionado com as reclamações no âmbito do Decreto -Lei n.º 156/2005, 
de 15 de Setembro, denúncias e ficheiros conexos;

Garantir a organização e preservação do acervo documental atinente 
ao arquivo permanente da ASAE;

Assegurar o funcionamento do núcleo museológico, através da reco-
lha, classificação e preservação do espólio existente;

Zelar pela gestão e utilização racional dos recursos físicos e insta-
lações afectas à unidade orgânica, apoiando a execução do Plano de 
Formação da ASAE;

3 — A Divisão de Segurança mantém as atribuições que vem desen-
volvendo, passando a designar -se Gabinete de Segurança.

4 — As Divisões de Formação e o Centro de Formação Técnica, são 
objecto de fusão, mantendo -se para esta estrutura orgânica a designação 
de Divisão de Formação Técnica.

5 — Na Direcção de Serviços Administrativos, são criadas quatro 
secções especializadas.

6 — O presente reajustamento na estrutura orgânica flexível da ASAE 
determina a extinção, por fusão, de uma unidade orgânica e, simulta-
neamente, a criação de uma nova unidade orgânica com o objectivo de 
agilizar unidades cuja acumulação de atribuições não permitia célere 
capacidade de resposta.

7 — Os Núcleos Funcionais não abrangidos pelo Despacho 
n.º 2097/2008, que se mantém em vigor, poderão, mediante despacho 
do Inspector -Geral, ser considerados equipas multidisciplinares.

8 — Atentas as alterações, é republicada, em anexo, a estrutura fle-
xível da ASAE.

9 — O presente despacho produz efeitos a 30 de Abril de 2010.
Lisboa, 17 de Maio de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.

ANEXO

Unidades flexíveis e Núcleos Funcionais da ASAE
I — Na Estrutura Central:
1 — Gabinete Técnico de Apoio
Prestar apoio especializado ao Inspector -Geral e Subinspectores-

-Gerais, garantindo o secretariado;
Assegurar as relações internacionais e de cooperação;
Promover as actividades de relações públicas e de imagem institucio-

nal da ASAE em parceria com a Direcção de Serviços Técnicos;
Desenvolver actividades de planeamento geral;
Garantir a ligação com os órgãos de comunicação social, em articu-

lação com o MEID.

2 — Gabinete de Inspecção e Assuntos Internos
Promover a avaliação do funcionamento dos serviços de acordo com 

o plano anual;
Prestar apoio diferenciado ao Inspector -Geral no âmbito disciplinar, 

ético e deontológico.
Analisar as denúncias e queixas sobre o funcionamento dos serviços 

ou dos funcionários e colaboradores;
Elaborar relatórios sobre a organização, funcionamento e prestações 

das unidades orgânicas;
Verificar o cumprimento do plano de actividades e das decisões e 

instruções internas

3 — Gabinete de Segurança
Garantir o apoio em matéria de classificação de segurança;
Promover o desenvolvimento de actividades de segurança passiva e 

activa, de pessoas e bens;
Assegurar a implementação e acompanhamento do Sistema de Segu-

rança, Higiene e Saúde no Trabalho.
Definir normas e procedimentos na área da prevenção de acidentes;
Guardar, conservar e distribuir o equipamento operacional, arma-

mento e respectivas munições, mantendo actualizados o inventário e 
os registos individuais;

4 — Gabinete de Estudos e Organização
Promover a realização de estudos determinados pelo Inspector -Geral;




