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 Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 3611/2013
Considerando que são atribuições do Serviço de Estrangeiros e Frontei-

ras ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 252/2000, 
de 16 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 240/2012, de 6 de novem-
bro, assegurar, no plano internacional, e através de oficiais de ligação, 
os compromissos assumidos no âmbito da cooperação internacional;

Considerando que nos termos do disposto no artigo 32.º do Decreto -Lei 
n.º 290 -A/2001, de 17 de novembro, a nomeação e acreditação de oficiais de li-
gação de imigração em países estrangeiros é feita pelo Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, sob proposta do Ministério da Administração Interna;

Considerando que o Despacho n.º 594/2003, de 29 de abril, conforme atuali-
zado pelo Despacho n.º 189/2005, de 15 de fevereiro, prevê, o número de oficiais 
de ligação de imigração a colocar junto das embaixadas, missões de representa-
ção e consulados de Portugal, encontrando -se prevista a designação de um oficial 
de ligação de imigração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para o Brasil;

Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 32.º do Decreto-
-Lei n.º 290 -A/2001, de 17 de novembro, por despacho do Ministro de 
Estado e dos Negócios Estrangeiros de 13 de fevereiro de 2013, foi no-
meado, em comissão de serviço, por três anos, prorrogáveis por urgente 
conveniência de serviço, como oficial de ligação de imigração do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras no Brasil, o Inspetor Superior Francisco José 
Marques Alves, por reunir a experiência e ter o perfil necessário para o 
exercício destas funções, sendo equiparado a Conselheiro de Embaixada, 
nos termos do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 139/94, de 23 de maio;

Foi determinado ainda que o Inspetor Superior Francisco José Marques 
Alves fique colocado na Embaixada de Portugal em Brasília, competindo-
-lhe, em cooperação com as entidades nacionais e brasileiras, desenvolver, 
no âmbito das suas funções, a atividade tendente à prevenção da imigra-
ção ilegal e à regulação dos fluxos migratórios provenientes daquele país.

27 de fevereiro de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

206793125 

 Despacho (extrato) n.º 3612/2013
1 — Por despacho do Secretário -Geral, de 12 de fevereiro de 2013, 

nos termos do disposto no n.º 4 do 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 22 de dezembro, foi determinado a cessação, a seu pedido, 
da designação, em regime de substituição, da licenciada Maria de Fátima 
Mondego da Fonseca Gouveia para exercer o cargo de Chefe de Divisão de 
Compras e Gestão de Equipamentos integrado na Direção de Serviços de 
Administração Patrimonial e do Expediente do Departamento Geral de Ad-
ministração da Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

2 — O referido despacho produz efeitos a 28 de fevereiro de 2013.
28 de fevereiro de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de 

Administração, José Augusto Duarte.
206798075 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

Despacho n.º 3613/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que foi autori-
zada, por meu despacho de 24 de janeiro de 2013, a consolidação da 
mobilidade interna de Lúcia do Rosário Valente Morgado, no Mapa de 
Pessoal da Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional, na carreira 
e categoria de Assistente Técnico, entre a 4.ª e a 5.ª posição remunera-
tória e entre o 9.º e o 10.º nível remuneratório da tabela remuneratória 
única, nos termos do previsto no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de fe-
vereiro de 2013.

1 de fevereiro de 2013. — O Secretário -Geral, Gustavo André Esteves 
Alves Madeira.

206793141 

 Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.

Despacho (extrato) n.º 3614/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna, na categoria de Enfermeiro da 
carreira geral de Enfermagem Sandra Isabel Gomes Romariz Maia, nos 
termos do disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de feve-
reiro, alterado pelo artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
com efeitos a 11 de maio de 2012.

28 de fevereiro de 2013. — O Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Fernando Caetano.

206795823 

 Despacho (extrato) n.º 3615/2013
Por despacho de 29 de abril de 2010, do Presidente do Conselho 

Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, na carreira e categoria abaixo descriminada do mapa 
de pessoal do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., do 
seguinte trabalhador do extinto Arsenal do Alfeite, Marinha, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009 de 24 de março, 
artigo 109.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e artigos 17.º e 
72.º do RCTFP: 

Nome Regime Carreira Categoria Posição remune-
ratória Nível remuneratório Data efeito

João Carlos Gonçalves Pereira dos Santos. . . CTFPTI Assistente Ope-
racional

Assistente Ope-
racional

Entre a 14.ª e 
15.ª Posição

Entre o Nível 14 
e 15

01/06/2010

 28 de fevereiro de 2013. — O Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Fernando Caetano.
206795856 

 ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Instituto de Estudos Superiores Militares

Despacho (extrato) n.º 3616/2013
Por despacho de 19 de fevereiro de 2013 do Tenente -general Diretor 

do Instituto de Estudos Superiores Militares, foi autorizada a exoneração 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
ao assistente operacional Hélder da Cruz Urbano, com efeitos a partir 
de 22 de fevereiro de 2013, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 32.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

27 de fevereiro de 2013. — O Diretor, Rui Mora de Oliveira, tenente-
-general piloto aviador.

206795912 

 FORÇA AÉREA

Comando Aéreo

Comando da Zona Aérea dos Açores

Despacho n.º 3617/2013

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, subdelego no Comandante da Base Aérea 
n.º 4, Coronel PILAV 040408 -L Eduardo Jorge Pontes de Albuquerque 
Faria, a competência que me foi subdelegada pelo n.º 1 do Despacho 
n.º 3113/2013, de 6 de fevereiro de 2013, do Comandante Aéreo, pu-




