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 Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito 
Público, I. P.

Aviso n.º 3777/2012
De harmonia com o disposto na parte final do artigo 1.º do Decreto -Lei 

n.º 125/92, de 3 de julho, dá -se conhecimento público aos portadores 
interessados, de que a taxa de juro para o mês de março -2012, já mul-
tiplicada pelo fator 0,96 é de 2,78368 %.

27 de fevereiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Pontes Correia.

205820193 

 Aviso n.º 3778/2012
De harmonia com o disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 1/94, de 

4 de janeiro, dá -se conhecimento público aos portadores interessados, 
de que a taxa média a vigorar no mês de março de 2012 é de 2,89967 %, 
a qual multiplicada pelo fator 1,10 é de 3,18964 %.

27 de fevereiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, António 
Pontes Correia.

205820266 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinetes dos Secretários de Estado dos Assuntos 
Fiscais e dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

Despacho n.º 3572/2012
Nos termos conjugados do n.º 5 do artigo 234.º do Regime do Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, da alínea a) do n.º 1 do artigo 89.º e do n.º 1 do artigo 92.º 
do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de março, e no uso das competências 
delegadas pelo Despacho n.º 1995/2012, de 13 de fevereiro, do Ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e pelo Despacho n.º 12906/2011, 
de 28 de setembro, do Ministro de Estado e das Finanças, é concedida 
a prorrogação da licença sem remuneração para o exercício de funções 
em organismo internacional ao reverificador assessor principal do mapa 
de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, Rui Manuel Oliva 
Neves da Silva, mais concretamente no âmbito do Programa Trade.
Com da União Europeia, pelo período de 1 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2012.

O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2012.

17 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, Paulo de Faria Lince Núncio. — O Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Filipe Neves Brites Pe-
reira.

205826852 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 3573/2012
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiro, 

de 10 de fevereiro de 2012, nos termos e ao abrigo dos n.os 4 e 7 do 
artigo 20.º, da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º, ambos do Decreto-Lei 
n.º 121/2011, de 29 de dezembro, e conforme previsto na alínea a) do 
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 10/2012, de 19 de janeiro, 
foi designada a Conselheira de Embaixada — pessoal diplomático do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros — Catarina de Mendoza Y Arruda 
Oliveira Rodrigues para desempenhar funções de apoio ao Secretário-
Geral, equiparadas, para efeitos remuneratórios, a cargo de direção 
intermédia de 1.º grau.

2 — A presente designação tem como suporte a nota curricular pu-
blicada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

3 — O referido despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2012.

Sinopse curricular
Dados Biográficos:
Nome: Catarina de Mendoza y Arruda Oliveira Rodrigues;
Data de Nascimento/ Naturalidade — 16 de agosto de 1970, S. José, 

Ponta Delgada — S. Miguel, Açores;
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Relações Internacionais, pela Universidade Lusíada, 

Lisboa, em 1994;
Experiência Profissional:
Aprovada no concurso de admissão aos lugares de Adido de Embaixada, 

em 27 de maio de 1995; Adida de Embaixada, na Secretaria de Estado, em 7 
de março de 1996; na Secretária de Embaixada, em 28 de maio de 1997; em 
comissão de serviço na Embaixada em Rabat, em janeiro de 2000; Segunda 
Secretária de Embaixada, em 7 de março de 2001; Adjunta no Gabinete do 
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, em 15 de fevereiro de 2002; 
na Embaixada em Washington, em 4 de outubro de 2002; Primeira Secretária 
de Embaixada, em 7 de março de 2004; na Embaixada em Maputo, em 4 
de outubro de 2006; na Secretaria de Estado, em 1 de setembro de 2009, 
Conselheira de Embaixada, em 20 de outubro de 2010; Diretora do Serviço 
da Cifra e Sistemas de Informação, em 1 de novembro de 2010

29 de fevereiro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205820477 

 Despacho n.º 3574/2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 60.º da Lei n.º 66 -B/2007, 

de 28 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezem-
bro, que estabeleceu o Sistema integrado de gestão e avaliação do de-
sempenho na Administração Pública (SIADAP), e nos artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 265/91, de 31 de dezembro, e pela Declaração de 
Retificação n.º 22 -A/91, de 29 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, e pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho, delego, 
sem faculdade de subdelegação, no Secretário -Geral Adjunto, Ministro 
Plenipotenciário de 2.ª classe António Vasco da Cunha e Lorena Alves 
Machado, as competências necessárias para homologar as avaliações 
anuais do pessoal não diplomático do mapa de pessoal da Secretaria-
-Geral e não afeto a qualquer dos serviços nela integrados.

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de fevereiro 
de 2012, considerando -se ratificados os atos entretanto praticados no 
âmbito da presente delegação.

29 de fevereiro de 2012. — O Secretário -Geral, António Almeida 
Ribeiro.

205821505 

 Despacho (extrato) n.º 3575/2012
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 

ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 459/85, 
de 4 de novembro, na redação do Decreto -Lei n.º 97/2006, de 5 de 
junho e dos artigos 9.º e 10.º do Decreto -Lei n.º 127/2010, de 30 de 
novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 91/2011, de 26 de julho, foi 
renovada a comissão de serviço, pelo período de três anos, da Dr.ª Sara 
Isabel Câmara de Carvalho Marques para desempenhar as funções de 
adido técnico na Representação Permanente de Portugal junto da União 
Europeia — REPER, em Bruxelas.

2 — Nos termos do referido despacho, por razões orçamentais, a 
Dr.ª Sara Isabel Câmara de Carvalho Marques que anteriormente de-
sempenhava as funções de conselheiro técnico, passa a exercer o cargo 
de adido técnico a partir do dia 24 de março de 2012.

2 de março de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, José Augusto Duarte.

205825945 

 Despacho (extrato) n.º 3576/2012
1 — Por despacho do Secretário -Geral, de 17 de fevereiro de 2012, nos 

termos e ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 6 do artigo 20.º do 
Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, do artigo 15.º do Decreto 
Regulamentar n.º 12/2012, de 19 de janeiro, bem como do disposto na 
alínea h) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 32/2012, de 
31 de janeiro, e ao abrigo do estatuído no n.º 1 do artigo 20.º, no n.º 9 
do artigo 21.º e no artigo 27.º da 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 64/2011, de 




