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do Consumidor, após aprovação pelo membro do Governo responsável 
pela política de defesa do consumidor;

c) A representatividade das entidades requerentes, em função do 
número de associados, através da apresentação de uma declaração de 
honra a anexar à candidatura apresentada;

d) O âmbito territorial, o número de pessoas abrangidas e o efeito 
multiplicador esperado;

e) A relevância da ação desenvolvida pelos promotores nos dois 
anos anteriores à apresentação do projeto, cuja especificação deve ser 
discriminada na candidatura apresentada;

f) A relação do projeto apresentado com as atividades desenvolvidas 
por outros parceiros públicos e privados inseridos no sistema de defesa 
do consumidor;

g) O grau de financiamento assegurado com receitas próprias;
h) A existência de outras fontes de financiamento;
i) Outros critérios que venham a ser definidos pela comissão de gestão 

técnica do Fundo e que sejam explicitados nos respetivos avisos públicos 
de abertura de cada fase.

Artigo 10.º
Apresentação e análise das candidaturas

1 — As candidaturas são dirigidas à Direção -Geral do Consumidor 
que procede à instrução dos respetivos processos para apreciação pela 
comissão de gestão técnica do Fundo no prazo de 30 dias úteis contados 
a partir da data limite de cada fase de candidaturas.

2 — Cada candidatura é objeto de um parecer fundamentado a subme-
ter à aprovação da comissão referida no número anterior, a qual decide 
no prazo de 30 dias úteis contados desde a recepção dos processos 
instruídos pela Direção -Geral do Consumidor.

3 — Ao processo de análise das candidaturas é aplicável o previsto 
no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 11.º
Procedimento de apresentação das candidaturas

1 — O procedimento para apresentação das candidaturas é fixado pela 
comissão de gestão técnica do Fundo, podendo ter uma duração máxima 
de 45 dias úteis a contar da data do aviso de abertura de cada fase, e é 
publicitado no Portal do Consumidor no quadro da atividade do Fundo 
para a Promoção dos Direitos dos Consumidores.

2 — O pedido de apoio financeiro é acompanhado dos elementos 
referentes aos atos de constituição e de eventual alteração de estatutos 
do promotor, da eleição dos seus corpos sociais, de cópia da última ata 
respetiva, bem como de declaração, sob compromisso de honra, do 
número de associados.

3 — Os processos de candidatura são apresentados através da Inter-
net mediante formulário disponibilizado no Portal do Consumidor em 
www.consumidor.pt.

Artigo 12.º
Obrigações assumidas pelas entidades beneficiárias

As entidades que tenham recebido qualquer apoio através do Fundo 
estão obrigadas a:

a) Contabilizar o montante total do apoio financeiro atribuído em 
conta separada, devendo para o efeito cada programa, projeto ou ação 
funcionar como um centro de custos independente;

b) Aplicar rigorosamente o apoio financeiro recebido às finalidades 
que determinaram a sua concessão;

c) Aceitar a avaliação do acompanhamento das atividades apoia-
das por parte do Fundo, através da Direção -Geral do Consumidor, 
fornecendo todos os elementos que sobre as mesmas lhe forem 
solicitados;

d) Articular, na medida do possível, as suas atividades com outras 
desenvolvidas na mesma área pela Direção -Geral do Consumidor, bem 
como pelas associações e cooperativas de consumo, pelos centros de 
arbitragem de conflitos de consumo e outras entidades envolvidas na 
defesa dos consumidores;

e) Apresentar, depois de decorrido um ano sobre a data da notificação 
da aprovação do apoio financeiro ou no termo do prazo previsto no 
contrato -programa, um relatório final detalhado da execução material 
e financeira dos projetos apoiados no ano anterior, acompanhado de 
documentos justificativos das despesas e receitas;

f) Apresentar um relatório intercalar das atividades realizadas e exe-
cutadas a meio do período de execução do projeto contado a partir da 
data de notificação da aprovação do apoio financeiro;

g) Publicitar, nas ações e elementos apoiados, a concessão do apoio 
financeiro, através da inserção com destaque adequado e visível da frase 
«Apoio do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores».

Artigo 13.º
Formalização da concessão de apoio financeiro

O apoio financeiro concedido através do Fundo deve ser objeto de um 
contrato -programa, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º, ou da conclusão de 
um termo de aceitação que consubstancia os termos do contrato, cele-
brado com a Direção -Geral do Consumidor, neles estando explicitados 
todos os deveres e direitos da entidade beneficiária e determinadas as 
consequências em caso de incumprimento.

Artigo 14.º
Incumprimento do contrato

1 — O incumprimento, por fato imputável à entidade beneficiária, 
dos objetivos e obrigações decorrentes do contrato, nomeadamente 
dos prazos relativos à execução do projeto, bem como a prestação de 
falsas declarações e a irregularidade na aplicação do apoio financeiro 
determinam:

a) A suspensão, pela Direção -Geral do Consumidor, do apoio finan-
ceiro atribuído;

b) A resolução unilateral do contrato pela Direção -Geral do Con-
sumidor;

c) Responsabilidade civil e criminal nos termos gerais do direito.

2 — A resolução do contrato implica a devolução do apoio financeiro 
já recebido no prazo de 60 dias úteis a contar da data de notificação, 
acrescido de juros calculados à taxa indicada no ato de concessão do 
apoio financeiro.

3 — Quando se verificar a resolução do contrato, a entidade benefi-
ciária fica impedida de apresentar candidaturas a quaisquer apoios con-
cedidos pela Direção -Geral do Consumidor através de fundos próprios 
ou do Fundo pelo período de três anos.

Artigo 15.º
Fiscalização

Sem prejuízo das competências de outras entidades, compete à 
Direção -Geral do Consumidor através de ações de acompanhamento, a 
verificação e o controlo financeiro e contabilístico do cumprimento dos 
contratos de financiamento e das disposições legais e regulamentares 
relativas à utilização dos apoios financeiros que tenham sido concedidos, 
bem como da sua efetiva execução.

Artigo 16.º
Publicitação

No Portal do Consumidor — www.consumidor.pt — são publicitados 
os apoios concedidos pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos 
Consumidores.
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 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 1995/2012
Completada a reforma do Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

publicados os diplomas subsequentes que a materializam, procede -se 
à delegação de competências já adaptada à nova orgânica e aos novos 
dispositivos de funcionamento.

1 — Assim, nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 do ar-
tigo 8.º e do artigo 12.º da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, 
aprovada pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, e dos artigos 
35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, delego 
no Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, 
Professor Doutor Luís Brites Pereira, com faculdade de subdelegação, 
e sem prejuízo das competências delegadas no Secretário de Estado 
Adjunto e dos Assuntos Europeus Dr. Miguel Morais Leitão, em matéria 
orçamental, a competência que por lei me é atribuída relativa a todas 
as matérias e à prática de todos os atos respeitantes aos seguintes orga-
nismos, no âmbito das orientações e definições estratégicas por mim 
definidas para estes institutos:

a) Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., nos domínios 
da cooperação e da ajuda pública ao desenvolvimento;

b) Instituto de Investigação Científica e Tropical, I. P.
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2 — Delego também, sem faculdade de subdelegação, a competência 
para assegurar a coordenação e o acompanhamento da política da coo-
peração e da ajuda pública ao desenvolvimento nas áreas de atuação da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, das Nações Unidas, da 
UNESCO, da FAO e da OCDE.

3 — Mais delego no Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Cooperação, Professor Doutor Luís Brites Pereira, sem faculdade 
de subdelegação, as competências que me são conferidas para:

a) Reconhecer o estatuto de agente da cooperação ou conceder a 
equiparação a agente da cooperação e determinar a prorrogação dos 
respectivos contratos, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 2.º e do n.º 3 
do artigo 11.º da Lei n.º 13/2004, de 14 de abril;

b) Conceder licenças sem vencimento para o exercício de funções 
em organismos internacionais, em conjunto com o membro do Governo 
responsável pelos serviços a que pertençam os requerentes, nos termos 
conjugados dos artigos 89.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 100/99, de 
31 de março, na redação em vigor e do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro;

c) Dar parecer sobre a concessão do grau de doutoramento honoris 
causa a individualidades estrangeiras, ao abrigo da audiência prévia 
prevista no n.º 2 do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 216/92, de 13 de 
outubro;

d) Autorizar as deslocações em serviço dos membros do seu Gabinete 
no território nacional ou no estrangeiro, qualquer que seja o meio de 
transporte, bem como o processamento das correspondentes despesas 
com deslocação e estada e o abono das correspondentes ajudas de custo, 
nos termos dos Decretos -Leis n.os 192/95, de 28 de julho, e 106/98, de 
24 de abril, na redação do Decreto -Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, 
alterado pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e tendo em conta 
as orientações da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 
5 de maio.

4 — Atendendo ao teor e o alcance do presente despacho, todas as 
decisões tomadas ou a tomar pelo Secretário de Estado presumem -se 
no âmbito da delegação de competências ora conferida.

5 — Nas minhas ausências ou impedimentos, a substituição pelos 
Secretários de Estado respeitará a ordem de precedência estabelecida 
no n.º 3 do artigo 3.º da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, 
aprovada pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho.

6 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados desde 
28 de junho de 2011, ao abrigo da presente delegação, em relação aos 
órgãos, serviços ou organismos previstos na orgânica do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros revista pelo Decreto -Lei n.º 121/2011, de 
29 de dezembro.

3 de fevereiro de 2012. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Paulo de Sacadura Cabral Portas.
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 Despacho n.º 1996/2012
Na sequência da nomeação do novo Secretário -Geral e uma vez com-

pletada a reforma do Ministério dos Negócios Estrangeiros, procede -se 
à delegação de competências já adaptada à nova orgânica e aos novos 
dispositivos de funcionamento.

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código 
do Procedimento Administrativo delego, sem faculdade de subdelegação, 
no secretário -geral do Ministério, embaixador António Carlos Carvalho 
de Almeida Ribeiro, os poderes que me são conferidos por lei para:

1 — No âmbito das competências específicas do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros:

a) Autorizar alterações do horário de funcionamento e de atendimento 
dos postos e secções consulares nos termos do disposto no artigo 39.º 
do Regulamento Consular aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2009, de 
31 de março;

b) Conceder passaporte diplomático, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º 
do Decreto -Lei n.º 383/2007, de 16 de novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 52/2008, de 24 de março;

c) Conceder passaporte especial, nos termos do artigo 31.º, n.º 1, 
alínea a), do Decreto -Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 138/2006, de 16 de julho, e pelo Decreto -Lei n.º 97/2011, 
de 20 de setembro.

2 — No âmbito da autorização de despesas e de gestão orçamental:
a) Autorizar as deslocações em serviço no território nacional ou no 

estrangeiro, qualquer que seja o meio de transporte, bem como o pro-
cessamento das correspondentes despesas com a deslocação e estada e 
o abono das correspondentes ajudas de custo;

b) Autorizar despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, de acordo com o previsto no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), do 

Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, até ao montante de € 100 000, 
no âmbito das competências próprias do Ministro e sem prejuízo da 
competência concorrente delegada no Secretário de Estado Adjunto e 
dos Assuntos Europeus, Dr. Miguel Morais Leitão;

c) Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, 
ao abrigo do artigo 17.º, n.º 1, alínea c), do Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, até ao montante de € 100 000, no âmbito das competências 
próprias do Ministro e sem prejuízo da competência concorrente delegada 
no Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, Dr. Miguel 
Morais Leitão;

d) Autorizar as despesas com arrendamento de imóveis sitos no estran-
geiro, nos termos do artigo 20.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho.

3 — No âmbito da gestão dos recursos humanos e do contencioso:
a) Autorizar a equiparação para o pessoal sem relação jurídica de 

emprego público nos termos e para os efeitos previstos no artigo 14.º 
do Decreto -Lei n.º 106/98, de 14 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2010, de 28 de dezembro;

b) Atribuir telefones móveis para uso oficial a trabalhadores não 
dirigentes, nos termos do n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 112/2002, de 24 de agosto;

c) Autorizar a utilização de classe superior à legalmente fixada nas 
viagens de avião em deslocações de serviço público no País e no estran-
geiro, quando tal se justifique, ao abrigo e nos termos do disposto nos 
n.os 3 e 6 do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, alterado 
Decreto -Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, e tendo em conta as orientações da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 5 de maio;

d) Autorizar o pagamento de encargos com alojamento e alimen-
tação inerentes às deslocações em serviço público em casos excecio-
nais de representação, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º 
do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, e no n.º 2 do artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 192/95, de 28 de julho, ambos alterados pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2010, de 28 de dezembro, e tendo em conta as orientações da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 5 de maio;

e) Autorizar a equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro aos 
trabalhadores dos mapas de pessoal do Ministério dos Negócios Estran-
geiros que o requeiram, nos termos dos Decretos -Leis n.os 272/88, de 3 
de agosto, e 282/89, de 23 de agosto;

f) Alterar os mapas de pessoal dos serviços periféricos externos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação em vigor;

g) Autorizar a celebração de contratos de trabalho com carácter não 
permanente, nos termos do artigo 17.º, n.º 2, do Estatuto do Pessoal 
dos Serviços Externos aprovado pelo Decreto -Lei n.º 444/99, de 3 de 
novembro, assegurando o cumprimento de todas as exigências legais 
destas contratações, nomeadamente as previstas no Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro;

h) Autorizar a realização de procedimentos concursais com vista à 
celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado, ao abrigo 
do direito local e nos termos do artigo 3.º, n.º 4, da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, com a redação em vigor, e do artigo 5.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, com a redação em vigor, bem como do 
Estatuto do Pessoal dos Serviços Externos do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros;

i) Atribuir funções diversas das constantes nos respetivos contratos 
aos elementos do pessoal operário e auxiliar, nas condições previstas 
no artigo 25.º do Estatuto do Pessoal dos Serviços Externos aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 444/99, de 3 de novembro;

j) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário nos casos previstos 
na alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º do Regime do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
com a redação em vigor;

k) Ratificar as menções propostas em sede de ponderação curricular 
requerida nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 113.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação em vigor, nos casos 
em que a proposta não seja do Secretário -Geral;

l) Homologar a avaliação dos funcionários diplomáticos, nos ter-
mos previstos na alínea i) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 12.º da Portaria 
n.º 1032/2009, de 11 de setembro, nos casos em que o Secretário -Geral 
não seja proponente de avaliação;

m) Autorizar o patrocínio judiciário dos titulares dos cargos públicos, 
nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 148/2000, de 19 de 
julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 54/2008, de 26 de fevereiro;

n) Determinar a colocação, em comissão de serviço, nos serviços 
periféricos externos os trabalhadores das carreiras técnica superior, 
técnica e administrativa do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios 




