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Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Norte, IP (abril de 2011 a dezembro de 2011); Assessora do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto,
EPE (janeiro de 2012 a maio de 2016); Vice-Presidente
da Administração Regional de Saúde do Norte, IP (maio
2016-janeiro 2019).
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Secretaria-Geral
Declaração de Retificação n.º 5/2019
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de
janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 41/2013, de 21 de
março, declara-se que a Portaria n.º 16/2019, publicada
no Diário da República, 1.ª série, n.º 10, de 15 de janeiro
de 2019, saiu com a seguinte inexatidão, que, mediante
declaração da entidade emitente, assim se retifica:
1 — Na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º, onde se lê:
«600 anos do Descobrimento da Madeira e de Porto
Santo»
deve ler-se:
«600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto
Santo»
2 — A primeira imagem do anexo:

é substituída pela seguinte imagem, com retificação da
legenda para «600 anos do Descobrimento da Madeira e
do Porto Santo» e inclusão das Ilhas Selvagens:

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 6/2019
Por ordem superior se torna público que, a 13 de agosto
de 2018 e a 17 de agosto de 2018, foram recebidas notas,
respetivamente, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros
de Portugal e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da
Bielorrússia, em que se comunica terem sido cumpridos os
respetivos requisitos de direito interno para a entrada em
vigor do Acordo entre o Governo da República Portuguesa
e o Governo da República da Bielorrússia sobre Cooperação
Económica, assinado em Lisboa, a 12 de abril de 2018.
Por parte da República Portuguesa, o referido Acordo
foi aprovado pelo Decreto n.º 23/2018, de 10 de agosto,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 154, de
10 de agosto de 2018.
Nos termos do seu artigo 8.º do referido Acordo, este
entrou em vigor a 16 de setembro de 2018.
Direção-Geral de Política Externa, 6 de fevereiro de
2019. — O Subdiretor-Geral, Francisco Alegre Duarte.
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FINANÇAS
Portaria n.º 60/2019
de 13 de fevereiro

O Decreto Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de fevereiro,
definiu a missão, as atribuições e o tipo de organização interna da Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público. Considerando a definição da nova estratégia, os
novos desafios e a dinâmica que se pretende imprimir a esta
Direção-Geral, tendo como base os eixos estratégicos de
intervenção prioritária definidos pelo Governo, designadamente a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores
em funções públicas e a inovação na gestão pública, importa
proceder ao reforço das suas competências, adaptando a sua
estrutura nuclear em ordem a alcançar aquele desiderato.
Assim, mantendo-se o número de unidades orgânicas
nucleares, procede-se à sua reformulação numa aposta clara
nas suas áreas de negócio e de intervenção transversal a
toda a Administração Pública. Para além das competências
das unidades orgânicas nucleares é ainda fixado o limite
máximo de unidades orgânicas flexíveis.
Assim:
Ao abrigo dos n.os 4 e 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004,
de 15 de janeiro, manda o Governo, pelo Ministro das
Finanças, o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura nuclear da Direção-Geral
da Administração e do Emprego Público

1 — A Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público (DGAEP) estrutura-se nas seguintes unidades
orgânicas nucleares:

Secretaria-Geral, 11 de fevereiro de 2019. — A Secretária-Geral Adjunta, Catarina Romão Gonçalves.
112058862

a) Departamento de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais;
b) Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego;
c) Departamento de Informação da Organização do
Estado e do Emprego Público;

