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 Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública

Despacho (extrato) n.º 15679/2012
Por despacho do Diretor dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança 

Pública, de 16 de agosto de 2010, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos 
a 1 de outubro de 2010, ao abrigo do disposto nos artigos 20.º, 54.º e 
55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na categoria de assistente 
técnico do mapa de pessoal dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança 
Pública, na sequência de aprovação no procedimento concursal (aviso 
n.º 9611/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 
de maio de 2010), com a funcionária Maria do Rosário Mota de Castro 
Ribeiro, para a área do património.

1 de setembro de 2010. — A Presidente do Conselho Administrativo, 
Irene Lobato.

205592502 

 Despacho (extrato) n.º 15680/2012
Por despacho do Diretor dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança 

Pública, de 16 de agosto de 2010, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos 
a 1 de setembro de 2010, ao abrigo do disposto nos artigos 20.º, 54.º e 
55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na categoria de assistente 
técnico do mapa de pessoal dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança 
Pública, na sequência de aprovação no procedimento concursal (aviso 
n.º 9611/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 
17 de maio de 2010), com a funcionária Susana Maria Garcia Correia 
da Silva, para a área do aprovisionamento.

1 de setembro de 2010. — A Presidente do Conselho Administrativo, 
Irene Lobato.

205592381 

 Despacho (extrato) n.º 15681/2012
Por despacho do Diretor dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança 

Pública, de 18 de janeiro de 2011, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos 
a 1 de fevereiro de 2011, ao abrigo do disposto nos artigos 20.º, 54.º e 
55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na categoria de assistente 
técnico do mapa de pessoal dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança 
Pública, na sequência de aprovação no procedimento concursal (aviso 
n.º 11550/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 
11 de junho de 2010), com o funcionário Luís Miguel Cardoso Marques, 
para área de expediente e arquivo.

1 de fevereiro de 2011. — A Presidente do Conselho Administrativo, 
Irene Lobato.

205592632 

 MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE

E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinetes dos Secretários de Estado
da Administração Interna e do Ambiente

e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 15682/2012
A Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, que estabelece as bases da política 

de ordenamento do território e de urbanismo, e o Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, que em seu desenvolvimento definiu o regime ju-
rídico dos instrumentos de gestão territorial, configuram os planos 
sectoriais como instrumentos de política sectorial de programação e 
concretização das diversas políticas públicas com incidência na orga-
nização do território, da responsabilidade de um ou de vários sectores 
da Administração central.

Um dos fins da política de ordenamento do território e de urbanismo 
definidos na Lei de Bases, consiste em acautelar a proteção civil da 
população, prevenindo os efeitos decorrentes de catástrofes naturais ou 
da ação humana. Ao ordenamento e à gestão do território cabe assim 
contribuir para a prevenção dos riscos coletivos inerentes a situações 
de acidente grave ou de catástrofe e para a atenuação dos seus efeitos, 
estabelecendo a Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, que aprova as bases da 
proteção civil, que os instrumentos de gestão territorial devem esta-

belecer os comportamentos suscetíveis de imposição aos utilizadores 
do solo, tendo em conta os riscos para o interesse público relativo à 
proteção civil.

Os instrumentos de gestão territorial devem assim integrar a 
avaliação e gestão preventiva de riscos, enquanto pressuposto da 
definição das opções de organização territorial. Por outro lado, no 
âmbito da gestão do território, aqueles instrumentos devem definir 
medidas de minimização e mitigação dos riscos em estreita articu-
lação com as atividades da proteção civil em situações de acidente 
grave e de catástrofe, para o que se revela essencial articular os 
planos de ordenamento do território com os planos de emergência 
de proteção civil.

O reconhecimento das situações de perigo e de risco e a avaliação 
das suas consequências representam uma etapa essencial no processo de 
planeamento e de gestão do território, assegurando a minimização das 
situações de risco, bem como a atenuação e limitação dos seus efeitos, 
necessidade que é reconhecida de forma unânime pelas orientações 
internacionais e comunitárias e que se fundamenta nos princípios ge-
rais da prevenção e da integração de políticas públicas com incidência 
territorial.

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, considera os riscos 
como o primeiro dos vetores em que se estrutura o modelo territorial 
do país, o que significa que a gestão preventiva dos riscos naturais, 
tecnológicos e mistos constitui uma prioridade da política de ordena-
mento do território e de urbanismo. A resposta a esta prioridade está 
na elaboração e aprovação de uma estratégia nacional integrada, que 
assegure a avaliação e prevenção dos fatores e situações de risco, 
estabeleça dispositivos e medidas de minimização dos respetivos 
efeitos e garanta o seu enquadramento e tratamento pelos instrumentos 
de gestão territorial, atenta a respetiva função e objetivos. Permitirá 
ainda estabelecer um quadro uniforme para a integração nos planos 
de ordenamento do território, em especial nos planos municipais, das 
orientações relativas a riscos específicos, atualmente dispersas por 
várias fontes normativas.

É neste contexto que, no quadro do sistema de gestão territorial, em 
estreita articulação com os instrumentos de prevenção e de emergência 
de proteção civil e de integração dos demais instrumentos de prevenção 
de riscos específicos, se justifica a elaboração de um plano sectorial de 
prevenção e redução de riscos.

Os objetivos específicos deste plano sectorial encontram -se alinhados 
com os objetivos estratégicos da revisão global da legislação relativa ao 
ordenamento do território e de urbanismo, em especial no domínio da 
simplificação dos procedimentos de elaboração dos planos de ordena-
mento do território e da consolidação normativa dos regimes territoriais 
especiais, com vista a se obter um quadro claro de referência estratégica 
para as revisões em curso dos planos diretores municipais. No tocante 
aos planos que já foram objeto de revisão, o plano sectorial irá definir 
as condições da futura aplicação das suas orientações, salvaguardada 
a necessária estabilidade dos processos de planeamento e a confiança 
dos destinatários.

O plano sectorial de prevenção e redução de riscos perspetiva -se como 
um documento de estratégia cujo fim é a inventariação de riscos e a 
definição de orientações para outros instrumentos de gestão territorial, 
em especial para os planos municipais de ordenamento do território. Esta 
circunstância, que facilmente se descortina pelo conteúdo associado ao 
plano, permite concluir que o mesmo não vai enquadrar diretamente pro-
jetos ou outras atividades, sendo necessária a receção e a intermediação 
das suas orientações por outros níveis de planeamento. Esta constatação 
é bastante para se concluir que este plano sectorial não é suscetível de 
produzir efeitos significativos sobre o ambiente, pelo que não deve ser 
sujeito a avaliação ambiental.

Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, determina -se o seguinte:

1 — A elaboração do Plano sectorial de prevenção e redução de riscos, 
o qual visa definir as orientações estratégicas nacionais para a prevenção 
de riscos naturais, tecnológicos e mistos, e para a definição das medidas 
e dos dispositivos de minimização dos seus efeitos a estabelecer pelos 
instrumentos de gestão territorial em articulação com os planos de 
emergência de proteção civil.

2 — O Plano sectorial de prevenção e redução de riscos tem como 
objetivos específicos:

a) Garantir a integração da avaliação sistemática dos fatores e situa-
ções de risco e da definição das medidas de prevenção e de mitigação 
dos seus efeitos, nos processos de elaboração dos instrumentos de gestão 
territorial e na gestão do território;

b) Definir orientações para a consideração dos riscos naturais, tec-
nológicos e mistos na avaliação ambiental dos instrumentos de gestão 
territorial;
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c) Estabelecer a obrigatoriedade da integração de cartografia de risco 
nos diversos instrumentos de gestão territorial, bem como as orientações 
técnicas para a sua elaboração;

d) Definir as orientações a integrar nos diferentes instrumentos de ges-
tão territorial para a identificação e gestão das áreas de risco, incluindo 
o quadro dos usos e utilizações compatíveis a definir e a regulamentar 
pelos planos municipais de ordenamento do território;

e) Assegurar a articulação da legislação sectorial em matéria de riscos espe-
cíficos para efeitos do seu tratamento pelos planos municipais de ordenamento 
do território, no quadro das orientações referidas na alínea anterior;

f) Definir as orientações relativas à articulação entre os planos de 
emergência de proteção civil e os instrumentos de gestão territorial, 
nomeadamente no que respeita à integração nestes das zonas com rele-
vância operacional para as ações de proteção civil;

g) Definir mecanismos específicos de disponibilização da informação 
ao público em geral;

h) Estabelecer as formas de monitorização e avaliação do Plano, de-
signadamente, em função do aparecimento de nova informação de base 
ou do desenvolvimento da existente e ou de novos métodos de análise.

3 — As entidades competentes para a elaboração do Plano sectorial 
são a Direção -Geral do Território e a Autoridade Nacional de Proteção 
Civil.

4 — O Plano sectorial abrange o território de Portugal continental, 
concretizando -se em relação a cada um dos municípios, no âmbito da 
respetiva circunscrição territorial.

5 — O prazo de elaboração do Plano sectorial é de cinco meses, a 
contar da data da publicação do presente despacho.

6 — As entidades responsáveis pela elaboração do Plano devem 
assegurar, no decurso da elaboração técnica do Plano, a colaboração 
das entidades e serviços da Administração central com competências 
em matéria de riscos específicos, nos seguintes termos:

a) Realização de reuniões sectoriais específicas para articulação dos 
objetivos e instrumentos atualmente existentes de prevenção, carateri-
zação e redução de riscos;

b) Disponibilização de toda a informação disponível em matéria de 
riscos específicos;

c) Colaboração na realização de sessões públicas de esclarecimento.

7 — O acompanhamento da elaboração técnica da proposta de Plano 
observa o procedimento fixado no n.º 1 do artigo 39.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, sem prejuízo dos direitos de informação 
e participação dos interessados em geral.

8 — No decurso do período de discussão pública da proposta de plano 
sectorial deve ser assegurado o parecer de instituições científicas com 
prática de investigação relevante no domínio dos riscos.

9 — O plano sectorial perspetiva -se como um documento de estratégia 
cujo fim é a inventariação de riscos e a definição de orientações para outros 
instrumentos de gestão territorial, em especial para os planos municipais 
de ordenamento do território, não constituindo pela sua finalidade e pelos 
objetivos a atingir, o instrumento adequado a enquadrar diretamente proje-
tos ou outras atividades, nem é suscetível de produzir efeitos significativos 
sobre o ambiente, pelo que não está sujeito a avaliação ambiental.

20 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração 
Interna, Filipe Tiago de Melo Sobral Lobo d’Ávila. — O Secretário de 
Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, Pedro Afonso 
de Paulo.

206568229 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso (extrato) n.º 16463/2012
Por meu despacho, datado de 2 de outubro de 2012, foi Ana Manuela 

da Silva Antunes Irinéo, escriturária superior na situação de licença sem 
vencimento, autorizada a regressar ao serviço, para lugar do quadro de 
pessoal paralelo do município de Sintra, ficando integrada na Conservatória 
do Registo Civil do respetivo município, nos termos do n.º 4 dos artigos 
108.º e 109.º e n.º 1 do artigo 112.º do Estatuto do Notariado, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro, com efeitos a contar do dia 1 de 
novembro do corrente ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

20 de novembro de 2012. — O Presidente, António Luís Pereira 
Figueiredo.

206568301 

 Aviso (extrato) n.º 16464/2012
Por meu despacho, datado de 14 de novembro de 2012, foi autori-

zada, por razões de conveniência de serviço, nos termos do n.º 5 do 
artigo 109.º do Decreto -Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro, a reafetação 
à Conservatória do Registo Civil de Cascais do primeiro -ajudante João 
Pedro Santos Lino da Silva, afeto à Conservatória do Registo Civil de 
Lisboa, com efeitos a contar da data do referido despacho. (Não carecem 
de visto do Tribunal de Contas.)

20 de novembro de 2012. — O Presidente, António Luís Pereira 
Figueiredo.

206571606 

 Aviso (extrato) n.º 16465/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência do 
meu despacho de 02.10.2012, foi aplicada à trabalhadora Ana Paula Beirão 
Torrado Romero, assistente operacional do mapa de pessoal do Registo 
Nacional de Pessoas Coletivas, a pena disciplinar de demissão, com efei-
tos a partir de 26.11.2012. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

27 de novembro de 2012. — O Presidente, António Luís Pereira 
Figueiredo.

206574896 

 Despacho (extrato) n.º 15683/2012
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, por meu 
despacho da presente data, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade interna na carreira/categoria, relativamente à técnica supe-
rior Maria de Fátima Rodrigues Duarte Santos, nos termos do n.º 2 do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada 
pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, passando esta 
trabalhadora a ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal deste 
Instituto, com efeitos à data da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, mantendo a mesma posição 
remuneratória do serviço de origem, Inspeção Geral da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. (Não carece de visto 
do Tribunal de Contas)

20 de novembro de 2012. — O Presidente, António Luís Pereira 
Figueiredo.

206571663 

 Polícia Judiciária

Unidade de Recursos Humanos e Relações Públicas

Despacho (extrato) n.º 15684/2012
Por despacho de 2012.07.13 do Diretor Nacional -Adjunto da Polícia 

Judiciária, Dr. Pedro do Carmo:
Foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na cate-

goria da assistente operacional Maria Adélia Pereira, 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, tendo 
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, e mantida a mesma posição remuneratória detida 
na situação jurídico -funcional do organismo de origem — Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, entre a 6.ª e a 7.ª posição 
remuneratória, e entre o 6.º e o 7.º nível remuneratório, a que cor-
responde o montante de 782,68€. (Não está sujeito a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

30 de novembro de 2012. — Pela Diretora da Unidade, João Prata 
Augusto.

206568237 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 15685/2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero das funções de assessor do meu 




