
22100  Diário da República, 2.ª série — N.º 134 — 15 de julho de 2013 

atual, o Conselho Diretivo da ESPAP, I. P. delibera delegar em cada um 
dos seus membros, a competência para autorizar despesas com locação e 
aquisição de bens e de serviços até ao montante de €5.000 (cinco mil eu-
ros), sem IVA incluído, no âmbito das atividades da ESPAP, I. P.

2 — A presente deliberação produz efeitos a partir da presente data, 
considerando -se ratificados, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo, todos os 
atos dos membros do Conselho Diretivo que, no âmbito dos poderes 
delegados, tenham sido praticados desde o dia 1 de setembro de 2012.

15 de janeiro de 2013. — O Conselho Diretivo da ESPAP, I. P.: Afonso 
Gonçalves da Silva, presidente — Eugénio Antunes, vice -presidente — 
Paulo Magina, vogal — Gonçalo Caseiro, vogal.

207092769 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA DEFESA 
NACIONAL E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento, da 
Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional 
e do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 
Administração Interna.

Despacho n.º 9202/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 223.º do 

Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana (EMGNR), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 297/2009, de 14 de outubro, é fixado 
em 42 o número de oficiais para admissão ao Curso de Formação de 
Oficiais 2013/18, para ingresso nos quadros da Guarda Nacional Re-
publicana (GNR), distribuídos pelos quadros e nos quantitativos como 
a seguir se indica:

Infantaria – 28;
Cavalaria – 8;
Administração Militar – 6.
28 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Orçamento, Luís 

Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento. — A Secretária de Estado 
Adjunta e da Defesa Nacional, Berta Maria Correia de Almeida de Melo 
Cabral. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração 
Interna, Fernando Manuel de Almeida Alexandre.

207092963 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Ministro

Portaria n.º 488/2013
O Regulamento Consular, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2009, 

de 31 de março, veio harmonizar as regras relativas às funções e com-
petências dos cônsules honorários que se encontravam repartidas por 
vários diplomas, adequando-as à realidade existente sem, contudo, 
deixar de salvaguardar que, em circunstâncias devidamente justificadas, 
o Ministro dos Negócios Estrangeiros pode autorizar que os cônsules 
honorários exerçam as competências próprias dos funcionários consu-
lares tal como definidas nas alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 25.º do 
Regulamento Consular. 

Considerando que os Consulados Honorários de Portugal dependen-
tes de postos consulares de carreira existentes nos Estados Unidos da 
América, preenchem os requisitos previstos no n.º 4 do artigo 25.º do 
Regulamento Consular para o exercício das competências próprias dos 
funcionários consulares, importa proceder à definição das necessárias 
autorizações. 

Assim: 
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estran-

geiros, ao abrigo do disposto nos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 25.º do Regu-
lamento Consular, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2009, de 31 de 
março, o seguinte: 

Artigo único 
1- Ficam autorizados a praticar operações de recenseamento eleitoral, 

atos de registo civil e notariado e emissão de documentos de viagem, os 
titulares dos Consulados Honorários de Portugal em Los Angeles, Wa-
terbury/Naugatuck, Nassau, San Juan de Puerto Rico e Santo Domingo. 

2- Ficam autorizados a praticar operações de recenseamento eleitoral 
e atos de registo civil e de notariado, os titulares dos Consulados Hono-
rários em Chicago, Houston e Hawai. 

3- Fica autorizado a praticar operações de recenseamento eleitoral o 
Consulado Honorário em Miami. 

1 de julho de 2013. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Paulo Sacadura Cabral Portas.

207084166 

 Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 9203/2013
1 — Por despacho da Secretária -Geral, de 19 de junho 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 a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, foi determinado, a seu pedido, a cessação do exercício de 
funções, em regime de substituição, de Ana Margarida Palma Monteiro, 
no cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e Avaliação, integrada 
na Direção de Serviços de Planeamento, Orçamento e Controlo Orça-
mental, do Departamento Geral de Administração, da Secretaria -Geral 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

2 — O referido despacho produz efeitos a 1 de junho de 2013.
28 de junho de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-

nistração, Francisco Vaz Patto.
207088662 

 Despacho (extrato) n.º 9204/2013
1 — Por despacho da Secretária -Geral, de 6 de junho de 2013, nos 

termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, conjugado com o disposto no artigo 20.º, alínea a), do Decreto 
Regulamentar n.º 10/2012, de 19 de janeiro, foi designado, em regime de 
substituição, para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e 
Avaliação, integrada na Direção de Serviços de Planeamento, Orçamento 
e Controlo Orçamental, do Departamento Geral de Administração, da 
Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, previsto no 
Despacho n.º 3653/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
de 13 de março, a licenciada Margarida Maria Nunes Pereira Gil, cujo 
currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, 
evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da experiência 
profissional necessárias para o desempenho do cargo que é investida.

2 — O referido despacho produz efeitos a 17 de junho de 2013.

Sinopse Curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Margarida Maria Nunes Pereira Gil
Data de Nascimento: 9 de janeiro de 1974

II — Habilitações académicas:
Pós -graduação em Economia e Políticas Públicas com especialização 

em ‘sustentabilidade e inclusão social’, Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa, em 2007; Licenciatura em Economia, Instituto 
Superior de Economia e Gestão, em 1996.

Categoria, Carreira e organismo de origem: técnica superior da car-
reira com a mesma designação, do quadro de pessoal da Direção -Geral 
do Consumidor

III — Formação Profissional Relevantes realizada nos últimos 
anos:

Em 2010: “Gestão de Projetos”; “O Modelo de Excelência da EFQM 
e a norma NP 9001:2008”; “CADAP — Curso de Alta Direção em 
Administração Pública”.

Em 2009: “Gestão por Objetivos”.

IV — Experiência Profissional na Administração Pública:
De junho 2011 a junho 2013: Chefe da Divisão de Gestão na Cine-

mateca Portuguesa -Museu do Cinema, I. P. — coordenação da área de 
Gestão Financeira (preparação, execução e monitorização orçamental, 
contabilidade, gestão de receitas e despesas, prestação de contas, apresen-
tação dos mapas devidos no âmbito da legislação em vigor), de Aprovi-
sionamento e Património (pedidos de parecer prévio e acompanhamento 
de procedimentos preparados pela Unidade Ministerial de Compras), de 
Recursos Humanos (processamento de vencimentos, gestão de faltas, 
férias e licenças, apresentação dos mapas devidos no âmbito da legislação 




