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4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a partir de 19 de março de 2018.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
5 de abril de 2018. — A Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota Curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Joana Pires Martins dos Santos Portugal
Data de nascimento: 29 de setembro de 1992
II — Habilitações académicas:
Licenciatura em Comunicação Social e Cultural, Faculdade de Ciências Humanas Universidade Católica de Lisboa (2011-2014);
III — Experiência profissional:
Licenciada em Comunicação Social e Cultural, pela Universidade Católica Portuguesa, concluiu durante esta formação um estágio curricular
no jornal Observador. Em 2015 iniciou funções nas áreas de Consultoria
de Comunicação e Gestão de Redes Sociais na LPM Comunicação.
No mesmo ano e no referido grupo empresarial ingressou na equipa
fundadora do NewsMuseum, mantendo-se até à data associada a este
projeto como Coordenadora Executiva.
311257853

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E TRABALHO,
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinetes das Secretárias de Estado dos Assuntos
Europeus e da Segurança Social
Despacho n.º 3787/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 283.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e em conformidade com o Despacho n.º 12260/2011, de
30 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 180, de
19 de setembro, renova-se a licença sem remuneração para o exercício
de funções com caráter precário ou experimental no Centro de Formação
da Organização Internacional do Trabalho (ITC/ILO), à técnica superior
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., Maria Luísa
Torres de Eckenroth Guimarães, pelo período de um ano, com efeitos
a 26 de setembro de 2017.
2 de fevereiro de 2018. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Baptista Grade Zacarias. — 17 de janeiro de 2018. —
A Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Sofia de Almeida
Gaspar Joaquim.
311254807

FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento
Despacho n.º 3788/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º conjugado com a alínea a) do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro:
1 — Exonero, a seu pedido, o licenciado Nuno Miguel da Costa Santos
das funções de Chefe do meu Gabinete, para as quais foi nomeado pelo
Despacho n.º 15534/2015, de 11 de dezembro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 251, de 24 de dezembro de 2015.
2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2018.
29 de março de 2018. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão.
311251818

e humanas, de que relevo, a lealdade e responsabilidade, a competência
e o rigor profissional, o grande espírito de missão e a sua permanente
disponibilidade e inexcedível dedicação. Revelou-se, pois, merecedor
do maior respeito e confiança, granjeando a estima de todos com quem
trabalhou. De tudo isso é de inteira justiça dar público testemunho
através do presente louvor.
29 de março de 2018. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão.
311253008
Portaria n.º 235/2018
A criação do sorteio «Fatura da Sorte», aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 26-A/2014, de 17 de fevereiro, cuja organização incumbe à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), foi regulamentado pela Portaria
n.º 44-A/2014, de 20 de fevereiro, através da atribuição de viaturas
ligeiras de passageiros.
Com o Decreto-Lei n.º 8/2016, de 4 de março, que procede à segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 26-A/2014, de 17 de fevereiro, os prémios
atribuídos passaram a ser constituídos por títulos de dívida destinados
à poupança, emitidos pela Agência de Gestão e Tesouraria e da Dívida
Pública — IGCP, E. P. E.
Os encargos orçamentais decorrentes da atribuição dos prémios nos
três últimos trimestres de 2018 e no 1.º trimestre de 2019, no âmbito
do sorteio «Fatura da Sorte», irão repartir-se pelos anos económicos de
2018 e 2019, pelo que há lugar a encargo orçamental em mais de um
ano económico.
Nestes termos, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, no artigo 11.º
do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, manda o Governo, pelo
Secretário de Estado do Orçamento, no uso de competência delegada ao
abrigo do Despacho n.º 7316/2017, do Ministro das Finanças, de 4 de
agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 21 de
agosto, o seguinte:
1 — Fica autorizada a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a
assumir os encargos orçamentais decorrentes da atribuição dos prémios nos termos do regulamento do sorteio «Fatura da Sorte», que não
poderão, em cada ano económico, exceder as seguintes importâncias,
que inclui os impostos devidos que incidem sobre os prémios no ano
da sua entrega:
2018
(valor previsto)

2019
(valor previsto)

Valor total previsto

Valor do prémio . . . € 1 665 000,00 € 455 000,00
Imposto do Selo . . . € 896 538,33 € 244 999,95

€ 2 120 000,00
€ 1 141 538,28

Total . . . . € 2 561 538,33 € 699 999,95

€ 3 261 538,28

2 — As importâncias fixadas para o ano económico de 2019 podem
ser acrescidas do saldo que se apurar na execução orçamental do ano
anterior, nos termos previstos no decreto-lei de execução orçamental.
3 — Os encargos resultantes da execução da presente portaria são
satisfeitos por conta das verbas a inscrever nos orçamentos da Autoridade
Tributária e Aduaneira, referentes aos anos indicados.
4 — Os prémios a atribuir são os constantes na Portaria n.º 62/2016,
de 31 de março, atualizados face à Resolução do Conselho de Ministros
n.º 157-D/2017, de 26 de outubro de 2017, que procedeu à criação de
novos valores escriturais nominativos, designados por Certificados do
Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), e determinou a suspensão de
novas subscrições dos Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM).
5 — A presente portaria entra em vigor no dia imediato ao da sua
publicação.
4 de abril de 2018. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão.
311254012

FINANÇAS E SAÚDE
Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto
e das Finanças e da Secretária de Estado da Saúde

Louvor n.º 136/2018
Louvo o Licenciado Nuno Miguel da Costa Santos pela forma exemplar como desempenhou as suas funções de Chefe do meu Gabinete. No
desempenho das funções de coordenação e gestão dos assuntos deste
Gabinete demonstrou possuir extraordinárias qualidades profissionais

Despacho n.º 3789/2018
Considerando que:
a) Através do Despacho n.º 10268/2017, de 9 de novembro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 27 de novembro, alterado

