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19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologa-
ção da Secretária -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros é publicada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público das 
instalações da DGAE e disponibilizada na página eletrónica do Ministé-
rio, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

20 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na bolsa 
de emprego público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e em jornal de expansão nacional, por extrato.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
“Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escru-
pulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.”

22 — Júri do concurso:
Presidente — Maria Rita Santos Rosa Carneiro de Brito, diretora 

de serviços.
Vogais efetivos:
Maria Luísa Pereira Dias, técnica superior, que substituirá a presidente 

nas suas faltas e impedimentos.
Luísa de Jesus Curvelo Pacheco, técnica superior.

Vogais suplentes:
Pedro Miguel Ramos, chefe de divisão, e
Maria Manuela Quintalo Guerreiro, técnica superior.
16/07/2013. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, 

Francisco Vaz Patto.
207133795 

 Despacho (extrato) n.º 10080/2013
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

de 15 de julho de 2013, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 
do artigo 5.º e no artigo 44.º ambos do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, de 27 
de fevereiro, bem como do disposto na alínea j) do n.º 4 do artigo 24.º 
do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro, mantido em vigor por 
força do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, 
foi determinado que o Terceiro -Secretário de Embaixada — pessoal 
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Tiago Landeiro 
Leitão Santos Marques, seja colocado na Embaixada de Portugal em 
Moscovo.

19 de julho de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, Francisco Vaz Patto.

207141327 

 Despacho (extrato) n.º 10081/2013
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

de 15 de julho de 2013, nos termos do disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, com a redação que lhe 
foi dada pelo Decreto -Lei n.º 118/2012, de 15 de junho, foi nomeado o 
licenciado, Miguel de Andrade Fraga Girão de Sousa, para, em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, desempenhar o cargo de adido 
técnico principal, para a cooperação, junto da Embaixada de Portugal 
em Maputo.

2 — O referido despacho produz efeitos à data do início de funções.
22 de julho de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-

nistração, Francisco Vaz Patto.
207141408 

 Direção-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas

Despacho (extrato) n.º 10082/2013
Por despacho do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros de 21 de junho de 2013, ao abrigo 
do disposto no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 
de dezembro e do n.º 1 do artigo 3.º do decreto -lei, de 31 de março, é 
criado o Consulado Honorário de Portugal em Vilnius, com jurisdição 
sobre o território da Lituânia, dependente da Embaixada de Portugal 
em Copenhaga.

17 de julho de 2013. — O Diretor Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas, João Maria Rebelo de Andrade Cabral.

207135999 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10083/2013
Considerando os fatores de planeamento e orientações enunciadas 

na Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2013, de 11 de abril, 
designadamente a necessidade de racionalizar o dispositivo das Forças 
Armadas “de acordo com o princípio orientador da concentração, sem 
prejuízo do equilíbrio necessário ao cumprimento de missões em todo 
o território nacional”;

Considerando que, neste sentido, o Exército deu início ao processo 
de concentração das suas Escolas Práticas das Armas tendo em vista a 
entrada em funcionamento da futura Escola das Armas a partir de 1 de 
outubro de 2013;

Considerando, assim, a necessidade de proceder a um ajustamento na 
localização de algumas unidades, estabelecimentos e órgãos deste ramo;

Atento à deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior remetida 
pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas através do 
ofício n.º 1699/GC-G, de 18 de junho de 2013;

Nos termos da competência que me é conferida pela alínea m) do n.º 3 do 
artigo 14.º da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, determino o seguinte:

1. Dou a minha anuência para que o Chefe do Estado-Maior do Exér-
cito prossiga com os trabalhos conducentes à implementação e entrada 
em funcionamento da Escola das Armas, podendo, para esse efeito, 
proceder à desativação das Escolas Práticas de Infantaria, de Artilharia, 
de Cavalaria, de Engenharia, de Transmissões e do Centro Militar de 
Educação Física e Desportos.

2. Sem prejuízo da necessária confirmação dessa reorganização, atra-
vés dos documentos estruturantes do planeamento estratégico (sistema de 
forças nacional e dispositivo), é criada, com caráter provisório, a Escola 
das Armas, na vila de Mafra, com efeitos desde 1 de outubro de 2013.

3 de julho de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar-Branco.

207142226 

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

Despacho (extrato) n.º 10084/2013
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, e de acordo com o previsto nos números n.º 5 e 
6 do artigo 7.º da Lei Orgânica do Instituto de Ação Social das Forças 
Armadas, I. P., aprovada pelo Decreto -Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, 
o Conselho Diretivo delibera:

1 — Atribuir os seguintes pelouros:
1.1 — Ao presidente do Conselho Diretivo, Tenente -general Francisco 

António Fialho da Rosa:
a) A Direção de Serviços de Ação Social Complementar e respetivas 

divisões;
b) O Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo;
d) O Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações;
e) Os equipamentos sociais do IASFA, I. P.;

1.2 — Ao vogal do Conselho Diretivo, licenciado Carlos José Li-
berato Baptista:

a) A Direção de Serviços de Assistência na Doença aos Militares das 
Forças Armadas e respetivas divisões;

b) O Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento;
c) O Gabinete de Recursos Humanos;
d) O Gabinete de Recursos Materiais.

2 — Delegar em cada um dos seus membros, com a faculdade de 
subdelegação, a competência para autorizar despesas com obras públicas, 
aquisição de bens e serviços até 199.519,16 de euros, decidir sobre o pro-
cedimento a seguir e nomear os júris necessários à prossecução do mesmo, 
salvaguardadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

3 — Delegar no vogal do Conselho Diretivo, licenciado Carlos José 
Liberato Batista, a presidência do Conselho Coordenador da Avaliação, nos 
termos do n.º 5 do artigo 58.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro.

4 — A presente deliberação entra imediatamente em vigor e produz 
efeitos desde 1 de junho de 2013.

18 de julho de 2013. — O Conselho Diretivo: tenente -general Fran-
cisco António Fialho da Rosa, Presidente — licenciado Carlos José 
Liberato Baptista, vogal.

207132499 




