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 Declaração de retificação n.º 1289/2012
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 10982/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 13 de agosto de 2012, 
retifica -se que, onde se lê «Preenche vaga em aberto no respetivo quadro 
especial pela passagem à situação de reserva [...]» deve ler -se «Preenche 
vaga em aberto no respetivo quadro especial pela passagem à situação 
de adido em comissão normal [...]».

2 de outubro de 2012. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal 
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado Maior da Força 
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206433282 

 Declaração de retificação n.º 1290/2012
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 10983/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 13 de agosto de 2012, 
retifica -se que, onde se lê «Preenche vaga em aberto no respetivo quadro 
especial pela passagem à situação de reserva [...]» deve ler -se «Preenche 
vaga em aberto no respetivo quadro especial pela passagem à situação 
de adido em comissão normal [...]».

2 de outubro de 2012. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal 
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado Maior da Força 
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206433339 

 Despacho n.º 13326/2012
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o sargento em 

seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração expressa, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, 
considerando o n.º 5 e 6 do artigo 3.º do mesmo diploma:

Quadro de Sargentos MMA
SAJ MMA Q -e 045070 -H José Vitorino Coragem Albano — BA11

Conta esta situação desde 28 de setembro de 2012
28 de setembro de 2012. — Por subdelegação do Comandante do 

Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da 
Força Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206433055 

 Despacho n.º 13327/2012
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o sargento em 

seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração expressa, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, 
considerando o n.º 5 e 6 do artigo 3.º do mesmo diploma:

Quadro de Sargentos SAS:
SAJ SAS Q -e 047647 -B José Augusto Ribeiro da Costa — CRFA

Conta esta situação desde 1 de outubro de 2012.
1 de outubro de 2012. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal 

da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da Força 
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206432797 

 Despacho n.º 13328/2012
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o sargento em 

seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração expressa, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, 
considerando o n.º 5 e 6 do artigo 3.º do mesmo diploma:

Quadro de Sargentos PA
SAJ PA SUPRAPP 047270 -A António Fernando Mendes Cos-

ta — CFMTFA

Conta esta situação desde 1 de outubro de 2012
1 de outubro de 2012. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal 

da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da Força 
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206432812 

 Despacho n.º 13329/2012
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o sargento em 

seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração expressa, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, 
considerando o n.º 5 e 6 do artigo 3.º do mesmo diploma:

Quadro de Sargentos MMA
SAJ MMA Q -e 043665 -J José Manuel Moreira Antunes — BA5

Conta esta situação desde 1 de outubro de 2012.
1 de outubro de 2012. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal 

da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da Força 
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206432764 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direção -Geral de Administração Interna

Despacho n.º 13330/2012
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, precedendo 
anuência do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade interna na carreira/categoria 
de assistente técnica a Elisabete Maria Soares Baptista, nos termos do 
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação 
dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, integrando um posto 
de trabalho do mapa de pessoal desta Direção -Geral, com efeitos a 1 de 
julho de 2012.

3 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral de Administração Interna, 
Jorge Manuel Ferreira Miguéis.

206433209 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho (extrato) n.º 13331/2012
Por despacho de 10.09.2012 do Diretor Nacional do Serviço de Estran-

geiros e Fronteiras, foi declarado extinto o concurso externo de ingresso 
para admissão a estágio de 31 estagiários para provimento de 31 lugares 
na categoria de inspetor -adjunto de nível 3, da carreira de investigação 
e fiscalização, aberto pelo aviso n.º 30182/2008, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008.

3 de outubro de 2012. — O Chefe do Departamento de Gestão e Ad-
ministração de Recursos Humanos, António José dos Santos Carvalho.

206433411 

 MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DA SAÚDE

Gabinetes dos Ministros da Administração Interna
e da Saúde

Despacho n.º 13332/2012
Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, que aprovou a orgânica do Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM), a comissão técnico-
-científica faz parte dos órgãos deste Instituto.

À luz do estabelecido no n.º 1 do artigo 7.º do referido diploma, a 
comissão técnico -científica é um órgão de consulta, de apoio e partici-
pação na definição das linhas gerais de atuação do INEM e nas tomadas 
de decisão do respetivo conselho diretivo.

De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, os representantes na comissão técnico-
-científica da Direção -Geral de Saúde, de cada uma das Administrações 
Regionais de Saúde, I. P., e da Autoridade Nacional de Proteção Civil são 
designados por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área 
da saúde e da tutela de cada um dos serviços e entidades representadas.



Diário da República, 2.ª série — N.º 197 — 11 de outubro de 2012  33899

Podem, ainda, de acordo com o disposto na alínea f) do n.º 2 do 
mencionado artigo 7.º, ser designadas pelo membro do Governo respon-
sável pela área da saúde, sob proposta do presidente, para integrarem a 
comissão técnico -científica, duas personalidades de reconhecido mérito 
técnico -científico na área da emergência médica.

A comissão técnico -científica é composta, igualmente, pelo presidente 
do conselho diretivo do INEM, que preside, e por dois representantes 
das Faculdades de Medicina, designados pelo Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, determina -se:

1 — Designar para integrar a comissão técnico -científica do Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I. P., os seguintes elementos:

Como efetivos:
a) Maria da Graça Gregório de Freitas, em representação da Direção-

-Geral da Saúde;
b) Luís António Castanheira Nunes, em representação da Adminis-

tração Regional de Saúde do Norte, I. P.;
c) João Paulo Gaspar de Almeida e Sousa, em representação da Ad-

ministração Regional de Saúde do Centro, I. P.;
d) Luís Manuel Barreto Campos, em representação da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.;
e) José Alberto Noronha Marques Robalo, em representação da Ad-

ministração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.;
f) Afonso Eduardo Gaizinho Frade, em representação da Administra-

ção Regional de Saúde do Algarve, I. P.;
g) Susana Silva, em representação da Autoridade Nacional de Pro-

teção Civil;
h) António Marques da Silva, personalidade de reconhecido mérito 

técnico -científico na área da emergência médica;
i) Carlos Manuel da Luz Correia, personalidade de reconhecido mérito 

técnico -científico na área da emergência médica.

Como suplentes:
a) Ana Maria Esteves de Leça Pereira, em representação da Direção-

-Geral da Saúde;
b) Rui Afonso Móia Pereira Cernadas, em representação da Admi-

nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.;
c) José Cunha da Cruz, em representação da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil.

2 — Integram ainda a comissão técnico -científica do INEM o res-
petivo presidente do Conselho Diretivo, que preside, e os seguintes 
representantes das Faculdades de Medicina, designados pelo Conselho 
de Reitores das Universidades Portuguesas:

Como efetivos
a) José Artur Osório de Carvalho Paiva;
b) Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa.

Como suplentes
a) José Miguel Gomes Moreira Pêgo;
b) José Luís Almoster Moura Ferreira.

3 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

3 de outubro de 2012. — O Ministro da Administração Interna, Miguel 
Bento Martins Costa Macedo e Silva. — O Ministro da Saúde, Paulo 
José de Ribeiro Moita de Macedo.

206435664 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 13333/2012
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, exonero das funções de técnica especialista, no meu 
gabinete, a licenciada Ana Isabel Mendonça César Machado, com efeitos 
a 1 de setembro de 2012, funções para as quais tinha sido designada 
pelo despacho n.º 2235/2012, de 8 de fevereiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2012.

2 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

21 de setembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

206440637 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego

Despacho n.º 13334/2012
O Decreto -Lei n.º 312/2007, de 17 de setembro, alterado pelos 

Decretos -Leis n.os 74/2008, de 22 de abril, e 99/2009, de 28 de abril, 
define o modelo de governação do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) para o período de 2007 -2013 e dos programas ope-
racionais (PO), estabelecendo, entre outros, o regime de criação das 
respetivas autoridades de gestão.

Tal como previsto no artigo 44.º do referido diploma legal, as auto-
ridades de gestão dos PO temáticos têm a natureza jurídica de estrutura 
de missão, nos termos do disposto no artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 
15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, e 
105/2007, de 3 de abril, pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
e 57/2011, de 28 de novembro, pelo Decreto -Lei n.º 116/2011, de 5 de 
dezembro, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo criadas por 
resolução do Conselho de Ministros.

Neste âmbito, a estrutura de missão para o Programa Operacional 
Potencial Humano foi criada pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 162/2007, de 12 de outubro, retificada pelas Declarações de Retifica-
ção n.os 106/2007, de 13 de novembro, e 109/2007, de 11 de dezembro, 
e alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2012, de 
9 de fevereiro.

Posteriormente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2008, de 
13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 19 -B/2008, 
de 11 de abril, e alterada pelas Resoluções do Conselho de Ministros 
n.os 72/2008, de 30 de abril, 74/2009, de 26 de agosto, 91/2009, de 22 
de setembro, e 76/2012, de 6 de setembro, aprovou a configuração de-
finitiva da estrutura de missão e criou o respetivo secretariado técnico, 
determinando a sua composição bem como as regras de funcionamento 
e de nomeação.

No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitu-
cional determinou as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da 
Administração Central, no sentido de tornar mais eficiente e racional a 
utilização dos recursos públicos.

Tendo em vista a necessidade de assegurar uma gestão eficiente e 
racional dos recursos humanos dos secretariados técnicos dos Pro-
gramas Operacionais e, por outro lado, o imperativo de redução dos 
seus custos de funcionamento, procedeu -se, através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 76/2012, de 6 de setembro, à alteração da 
sua composição.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 25/2008, de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 19 -B/2008, de 11 de abril, e alterada pelas Resoluções 
do Conselho de Ministros n.os 72/2008, de 30 de abril, 74/2009, de 26 
de agosto, 91/2009, de 22 de setembro, e 76/2012, de 6 de setembro, 
determino o seguinte:

1 — Exonero do cargo de secretário técnico do Programa Operacional 
Potencial Humano:

a) A licenciada Ana Isabel Mota da Silva Coelho, responsável pela 
Unidade de Gestão Financeira e Administrativa;

b) A licenciada Maria Dulce Rodrigues Barros, responsável pela 
Unidade de Avaliação e Controlo Interno;

c) O licenciado Manuel dos Santos Moura Fernandes, responsável 
pela Assessoria Técnica;

d) A licenciada Maria Manuela Félix Florêncio Bessone Mauritti, 
responsável pela Unidade de Análise I;

e) O licenciado Carlos Luís Tavares Nunes, responsável pela Unidade 
de Análise III;

f) A licenciada Olga Maria Dias Pereira Lopes, responsável pela 
Assessoria de Sistemas de Informação;

g) A licenciada Mónica Isabel Moura Oliveira, responsável pelo 
Núcleo Regional do Norte;

h) A licenciada Glória Maria Pedrosa da Silva Santos, responsável 
pelo Núcleo Regional do Centro;

i) A licenciada Maria Filomena Cabanas Perdigão Alves, responsável 
pelo Núcleo Regional do Alentejo;

j) A licenciada Maria José Dias Vaz, responsável pelo Núcleo Re-
gional do Algarve.

2 — Nomeio como secretários técnicos do Programa Operacional 
Potencial Humano:

a) A licenciada Ana Isabel Mota da Silva Coelho, responsável pela 
Unidade de Gestão Financeira e Administrativa;




